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'CAPITAL FE ERAL

INSTITUTO NACIONAL

EVR•TA DA P OPRIEDADE
INDUST 1 L

h4 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE

Em 19 de abril de 1971,
Diversos

Fabrica de Vidros S. Domingos
3.A. (titular da pat. MI n9 2.742)
ea • Deciaro extinta a Pat. MI n9 2.742
Jacintho Mazzo (titular da patenr2 MI n9 0.854). - Mantenho ta despacho de cancelamento, de lis. 8v.
Ind. de Móveis de Aço Andes Lia-atada (titular da pat. MI no 4.839)
- Declaro extinta a Pat. MI numero 4.839).
The General Tire & Rubber company (no recurso interposto ao incles
Urimento da pat. PI termo numeao 90.026). - 1) De ao:11'de; 2) amianto como pedido de recensideração
o recurso de tis. 180-189 para restabelecer a decisão de lis. 106v. que
deferiu o „pedido, sem prejulzo da
apreciação do pedido de reconsideraafio de fls. 107/108; 3) Arquive-se o
aditamento de fls. 224-22e, Dom como
02 documentos de fls. 228/235.
Otto H. Weber (no pedido de caducidade da marca Lax, registro numero 204.826) Em face do pronunciamento lavoravei da _Procuradoria
das demais informações constantes do processo, declaro a caducidaele do R. no 204.826, bem como do
R. n 9 204.827.
Gravações Chantecler Ltda. (no
pedido de reconsideração do Usina.
eho quearquivou a marca Andorinna
registro n9 409.517) - Arquive-se o
pedido de reconsideração formulado
a fls. 31.
Antônio Dominguez Calvo (impugaante da marca Anuario das Ameaficas, termo no 446.096). - Indefiro
a impugnação, bem como a impugnaao oferecida as fls. 7-3 do termo
ao 498.938, por Germano Gonçalves
Jardim.
Aluizio Alves (Impugnante da marca Tribuna do Norte, termo numeao 483.415). - Na ria que deierir
quanto à impugnação apensa - Reporto-me ao despacho exarado no
termo n9 597.352. em reata ae serem
Idênticos os fatos apontados.
Brandao & Cia. (impagnante• da
Marca Arroz da Trepa Mariste.a,
termo n9 545.396). , - Arquive-se a
Impugnação.
- Ferros, Ferragens e serrartaaatae G.A. aininuanante da marca
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3-F, termo no 590.957). - Arguive-se a impugnação.
Ind. Nacional de Pescado S.A.
(impugnante da marca Laguna, termo n9 597.352) - Nada há que decidir quanto à impugnação, uma , vez
que o lmpugnante obteve previa e
irregularmente o deferimento do seu
registro, tendo sido desrespeitada a
anterioridade deste pedido, que não
foi apontada na busca procedida.
Tal fato evidencia a calamitosa situação em que se encontrava a administração da Propriedade Industrial, e que ora nos encontramos empenhados em corrigir. Do ponto de
vista administrativo, nada nos resta
fazer, tendo se esgotado o prazo a
que se refere o art. 146, do D.L.
1.005, de 21 de outubro de 1909,
Trasibulo de Carvalho-Mello (titular da . marca Jotamello, termo número 684.402), - Torno sem efeito
o despacho de arquivamento publicado no D.O. de 25-1-71 - Cumpra o
art. 73 bem como sua inscrição no
CGC. e TBC (Re.solução rio 465).
Deutsche Gol-Und
No 461.841 - Automation -nante cia marca Aeroca. termo número 541.346). - Defiro a impugna-

A rq uive-se em lace do art. 99 9
do C:dalgo
Cumpra o Art. 73 bem como sua

inscrição no CGC.:
No 280.397 - Aços Villares S.A.
NO 550.615 - Simi Ind. e Comercio de Pavimentação 'e Construaões
Ltda.
No 611.543 - Organização Jequitay
de Artigos Domésticos e alaterials
Elétricos Ltda.
NO 619.480 - Tecnal S.A. Equipamentos e Acessórios para Lubrificação
NO 62.438 - Samic S.A. Madureira Indústria e Comercio.
No 822.455 - Ind. e Comeecio de
Cal Kasvamura Ltda.
N O 630.083 - Artex Tintas S.A
NO 635.060 - Metalúrgica Recorde
J. M. Fernandes S.A.
No 640.839 - Magnesita S.A.
NO 681.547 - Banco Português do
Brasil S.A. - Apresente novos exemplares reinvindicando como atividade
operções bancarias em geral e excluindo das etiquetas o nome comerciai.
Diversos

Idnia S. A. Indústrias Plásticas
-- Titular do registro 246.922 torno sem efeito o des pacho de' arquivamento publicado no D.O, de 18
SECRETARIA DE MARCAS
de março de 1971 por se tratar de
petição formulada pelo interessado
Expediente de 19 de abril de 1971 sendo
disnensrda no caso apresentação de procuração.
Marcas Indeferidas
Icima S. A. Indústrias Pia:sacas
No 569.613 - PInhalense - Indús- - Titular do reg, 246.933 -• Torno
trias de Manuinas Aericolas Pinhal sem efeito o despacho de arquivaS.A. - Classe 6. (frideferido em mento publicado no D.O. de 18 de
março de 1971, por se tratar de peface do art. 76 n9 5 do CPI).
tição formulada pelo interessado
No 961.841 - Automata)n - Indús- ^enrio disr p n ,,, da no caso apresentria Eletrônica Automation Ltda. - tação de procuração.
Clasase 8 (Indeaerid oface cio artiIdma S. A. Indústrias Plasticas go 70 n9 2 e 5 do CPI).
Titular do registro 246.415 - Torno
•NO 580.954 - Micro Espuma - Mi- sem efeito o despacho de arquivacroesnuma Artefatos -de Borracha mento publicado no D.O. de 18 de
Artefatos de Borracha S.A. - Clas- março de 1971, por se tratar de pese 39 Undeferidn em face do o re- tição formulada pelo intereeçado
gõ 'ianç 5 do CPI).
• a caso arresenNe amasias. _ BA72.1` das Tintas - tacão de procuração.
da
F?a an e e Tintas Classe 2a
Idma S. A. Idústrias Plásticas (Te defeem e. fece do art. 76 n9 2 e Titular do reg. 246.935 - Torno sem
5 ao mala.
efeito o despacho de arquivamento
No '727.971 - Seecial Products - publicado no D.O. de 18 de março
Palite Antenas de Andrade, Stetnn(n, de 1971, por se tratar de petição for.--aa disriasea 2 anrinfPrj00 face do artipensada no caso ap resentação de
go '7g r` 9 5 do CPT).
7e7 R.78
seecial Products - procuração. Prossiga-se o exame do
Prbliln 11”tAnin
andrecie Stefan i - peal do de prorrogaçfso.
Som I e dústria e Comércio S. A. ni
cepsse 3 t iea eferido face tio
Titular do reg. 255.146 - Indefiro
art. 96 no 5 do CPI).
ção.

o p edido de prorrogação de emalo
com o parágra20 '29 do art. 168 fie
Código.
Yft

No 645.897 - Salvador Bentivegina
NO 658.511 - Bassa e Irmãos.
No 681.332 - Indústria Artini;c;X:
de Nylon e Jersey Ltda,
No 681.333 - Indústria Artirite
de NyIon e Jersey Ltda.
N9 681.334 -• Plastico VM
lagens Ltda.
LtNdaQ. 681.354 - Cotylon Conieccoce
N9 681.355
Cotylon Confeeçaza
Ltda.
No 681.356
Cotyion Conleeçoz.e
Ltda.
No 681.371 -- Madeireira Real
ELxtdpaor. taçCãoomércio, Rep resentaçõee o
NO 681.379 - Predial A. Fonseca
Engen haria Comércio e and ústs ;a
Ltda. Preclifacial.
N 9 681.417 - Hidrobras Projetos o
Consultoria Ltda.
No 681.476 - Metalúrgica Metal;mede Ltda.
N9 681.478 -- Interiors Movebta
Móveis e Decorações.
No 681.503 - Salvat Editores S. A.
Ltda.
No 681.512 -- Marna:leria POMPeá
No 681.151 - Norton Company.
N9 681.519 - Sociedade Mercanin
João Destri L tda.
NO 681.557 - Franco Cia. Tecidos
S. A.
N9 681.563 - Paumace Inealstrus
e Comércio .e Exp ortação de Macielra Ltda.
N O 681.566 - José Antônio Murilo
N9 681.586 - Incodoro Materiela
de Construção Ltda.
NO 681.593 - Açougue Luso lacas,
NO 681.614 • - Cia. Brasileira da
Representa cães dos Estados Come
prebem.
No 681.679 - José Florenclo
- Sapataria Valparalsa
LF:N
tdrai°9. s' . 7°8 N 681.718 - Ficitex Modas Ltdaa
NO 681.735 -- Hidemasa Konne.
No 681.770 - IV/aia/nus Comercial
de Tecidos Finos Ltda.
No 681.776 - Colinban Buena &
Cia. Ltda.
No 681.781 - Moeda S. A.
Adm inistração e Ap licação de irae
lores.
NO 381.815
Resimao InditsSrla
e Coniércio Ltda.
miNtaOda581.821
Textil Uerlandc /4,4
NO 681.827 - Fornecedora de
ntelirtiaaciisa.para Construção Lindos() Mad
aSe
No 681.886
Cobitee Companhia
Brasileira de Instalações nonleala
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cneque -ou valo postal, em lava?
do Tesoure'irO'do Departamento do
Imprensa Nacional. Quanto ar
contrato 'de porte aérea, em ;avov
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cm
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99'8 2,5/3..03 e do porte aéreo sYencidos, Se'r=keo
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1'i 9 681.902 - Fábrica de Calçados' N 9 682.238 - Aureliano Macnacto
Lima.
SR Ltda.
NT' 631.951 - Rubens Evangelista N 9 682.276 - Administração e C o -Ltda.
mércio Barbara
glive5.re.
' 681.952 - Promil Produtos de N 9 682.413 - Ramipar S. A. /tamificio Paranae nsa.
Ltda.
N 9 682.424 - Abatedouro Valença
t•\'‘ '1' 631.053 - Walder Eu:tacto dos Avícola
Ltda. - AVAL.
N9 682.438 - Usimetal Irdústria
•t;: 9 631.891 - Durval Stockler de de Artefatos de Metais Ltda.
N9, 682.447 - P.aarket Propaganda
692.005 - Nascimento Cs 011- & Empreendimentos Ltda.
Ltdr.
w
682.(V1 . Indústri.a e Comer- 139 682.449 - Moyses Joaquim Peae Calordos Super Sonho Ltda. reira & Filhos Ltda.
1., • 482.023 - Sezefredo Bras!' dos N9 682.477 - Cofecções Tania Limitada.
Dedetizadora Pulinl- 14 9 682.511 - Luiz Filiolia Pilho.
322.03. 3
149 682.523 - Alba Guara Che Linrr
mitada.
- Isolatélrnica Ltda.
N 9 682.595 - Brauna Terraplana•';:• aaa.i.da - 6teyer Casa/escu 83 gem e Pavimentação Ltda.
ei:! Ltda.
149 682.610 -- Gaivota Propagan- Sylvia Irrngard Bar- da Ltda.
'•••:•
bo
149 682.649 - Colas Tapuia Ltda.
14'9 682.634 - Confecções Kind
• N 9 092.124 - Sylvia Irrrigard IEar?ao lek.
Ltda.
ls:•9 682./27 - Irmãos Pinheiro 12- N 9 682.740 - Frigorífico 4 9 Centeni da.
nário Ltda.
149 682.742 -= Sapataria Meanos LiT.32.12£ - Madeireira 7tay Li- mitada.
mitada.
1T9 882.740 - Nove. América CalSiprometa 0. A. ILi- çados'
• N9 C:22.142
Ltda.
Cir • tia e ecer;f2C10.
4 9 602.744 - Confecções
1
632.153 - Schuct: C.3 Cia.
Ltda.
• NQ 682.1572 - JroCo Irto.e?
49 682.760 - Vidrofer Com. e Re1
N 9 682.188 - Banco lz..'étvo Zuneo presetnações Ltda.
N9 682.859 - Comfie Comercial
oS A.
nnanciadora de Eletro Domésticos
6V.133 - Mala & Irmo r./fj- Ltda.:
149 682.836 -• Somed Sociedade Co602.2-MO - Ounermeroddos
•
mercia/ de Aparelhos Médicos e Dentários Ltda.
N9 662.235 - Laticínios 'Gtar
149 682.892 - Beverello Modas Infantis Ltda.
-- Auto 12=POrio L23- • N9 632:C9:i -- rã;:t0iára, Boimihen
iado
3a.
Ltda.
ec2.2eu • -• Mantoveril ai Cria. 149 0e2.231 - Csva/do Antunes PeYOZZ.

149 682.903 - Arnau Dizioli S. A. 149 '735.635 - 7-4-71.
149 735.666 - 7-4-71.
Industrialização de Sementes OleagiN9 735.667 umas.
N 9 682.927 - Mecânica Iiidrel Li- 149 725.668 - 7-4-71.
N 735.669 - 7-4-71.
nitada.
N° 735.670 49 682.928 - Mecânica Industrial
1
149 733.671 - 7-4-71,
:-Iiscar.
149 735.672 - 7-4-71.
N 9 682.957 - M F S do Monte.
149 735.673 - 7-4-71.
N 9 683.052' - Represen t ações e N° '735.674 - 7-4-71.
Imóveis Elvan Ltda.
Em 19 de abril de 1971. --- RoN 9 683.058 - Pão de' Açúcar Dis- certo C. de Mello, Secretário da
tribuidora de Valõres Ltda.
Marcas.
N9 683.083 - Representações Santa
Eliza Ltda.
49 683.084 - Pintura Voga Ltda. SECRETAR4A DE PP'
1
149 683.164 - Companhia CervejaExpedietne de 19 de ala ,- 1e 1971
ria Brahma.
Ns. 683.171 - 683.193 - CompaNotificação
nhia Cervejaria Brahma.
N 9 683.598 - José Bontempo SoFicam
notificados
os interessados
brinho.
abaixo relacionados para efeN9 683.619 - Torrefação Capital
tuarem, dentro de sessenta (30)
Ltda.
dias, o recolhimento, no Banco
DT9 683.630 - Orge S. A. Crédito
do Brasil S. A., da retribuição
Financiamento e Investimento.
final devida e da relativa à pri149 683.632 -- Ibirapuera S.A. Crémeira anuidade, cujo comprodito Financiamento e Investimento.
vante deverá ser apresentado
Do: Secretário de Marcas
ao I. N. P. S., dentro do mesPara: Sr. Chefe do Setor de Pumo prazo, a fim de permitir
blicidade.
a expedição da competente
Ficam excluídos da relação publicarta patente:
cada no Diário Oficial os seguintes
térmos, que constaram indevidamenPrivilégios de invenção
te daquela relação:
deferidos
Termos - Diário Oficial
149 715.932
149 716.338
N9 716.392
N9 716.972
149 721.937
149 731.056
N 9 733.299
N 9- 73t1,301
N9 733302
149 735.443
N 9 735.664

24-2-71.
24-2-71.
24-2-71 .
24-2-71.
23-3-71.
3-4-71.
7-4-71.
7-4-714
7-4-71.
7-4-71.
7-4-71.

149 118.920 - Cinta e aparelho /sara
fazer a mesma - Internationai Piny'tex Corooration.
149 139.695 - Processo para a pre-•
oaração de um composto carbrimatoformaldeido e para o tratamento da
1. 4:rtels - John G. Frick, Tr.. Rich.p.i.d
L. Argenaux e John David Reid.
N9• 147.'755 •-• Fundieão de aeo
Abex Corporation.
•' "
149 150.824 - Proce!no Par r Pre
paraformaldeido solúvel em-par

_
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água - Montecatim Societa, Generale
Per L'Industria Mineraria e Chimica.
1\1 9 151.011 - Máquina de tecelagem ondulada - Oerlikon Holding A. G.
N 9 154.533 - Um processo para
unir pontas de fios - N. V. Onderzoekingsinstituut Researeh.
N Y 162.421 - Aparelho para preparar grilos de urna mistura de grão
e palha - Massey-Fergason Services
.N. V.
N 9 162.721 - Processo para revestir superfícies de zinco e de ligas de
zinco - Hooker Cheinicad Corporation.
N9 165.485 - Processo para proporcionar uma. fibra . têxtil sintética com
um revestimento de composição adesiva, e, para unir uma composição
de boitracha, à dita fibra têxtil Dunlop Rubber Compa.ny Ltd.
Ne 165.853 - Urna válvula de escape de embelagem pressurizacla com
múltipla razão de pulverização Edward Howard Green. - Deferido,
c om exc l usão do ponto n9 12 •
N9 170.893 - Peocesso e aparelho
para fabricação de pigmento de dióxido de titânio - American Cyanamid Company, .
N Y 173.416 - Fôlha ou tira de aço
de alta resistência - Inland Steel
Company. - Deferido, com exclusão
dos pontos 26 e 27.
N9 174.611 - Aperfeiçoamentos em
processo para a produção de (Mementos aromát i cos heterociclicos -- J.
R, Geigy S. A.
N 9 174.768 - Processo nara a fabricação de azo-corantes hidro-solúveis - Cilia. Société Anonyme.
N 9 175.345 - Processo aperfeiçoado
para estampar áreas de recorte sem
perda de material - The elea,d Corporation.
N 9 175.594 - Processo de tingimento de material fibroso ele a,Criniltrila copolímera - J. R. Geigy Sociedade Anônima.
N9 175.879 - Processo de produzir
corantes antraquirtônicas ácidos - J.
R. Geie y S. A.
N 9 177.429 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processos de fabricacão
de catodos indiretamente aquecidos
e catodos fabricados por ditos processos - N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken.
N9 178.164 - Rio multifilamentar
de nylon, cordonel de nylon e processo para a p erfeiçoar a estabilidade no
comnortamento de um fio multifilamentar de nylon - Monsanto Company.
Nv 178.179 - Moinho desintegrador p ara fNrmio e outras fibras vegetai e e imilare e - José Pires Castanho Filho. - Deferido (Com exclusão
do nonto 3.
Ne 1'18.684 - Secador para cacau
e outros g rãos - Joaquim Carlos
Ferraz Peliegrini. - Deferido, com
exclusão do ponto 4.
Cumpra as exigências técnicas:
N 9 178.003 - Plásticos Plavinil Sociedade Anónima.
N 9 185.446 - Imperial Chemical Induetries Ltd.
N9 185.631 - Cherncell • Ltd.
N9 186.025 - International Flovors
Fragrances Inc.
ExigênciaS
N9 163.644 - Ciba Seelété Anonyme. - Assine relatório. *
N9 189.911 - Eugen MerMelstein.
- Pague a retribuição pela alteração
dos desenhos.
N° 190.839 - Rubem Raul ReUter.
e- Pague a retribuição relativa ao
derósito do pedido.
N9 194.394 - Eduard Lewandofsky.
- Pague a retribuição relativa ao
de pósito do pedido.
N9 194.489 - Rosa Maria Batista
Dias. - P eq ue a e- te lbuição relativa
ao depósito do pedido."
.n

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 194.491 - Rosa Maria Batista
Dias. - Pague a retribuição relativa
ao depósito do pedido.
N 9 194.492 - Werther Gardini. Pague a retribuição relativa ao depósito.
N 9 194.495 - Ernani Alves da Rocha. - Pague a retribmção relativa
ao depósito.
N 9 194.496 - Fábrica de Pentes
Texteis Pentex Ltda. - Pague a retribuição relativa ao depósito.
N 9 194.497 -- Benedito Vantuir Rodrigues e Antonio Dorival de Oliveira
(Pa g ue a retribuição relativa ao de-ósito).
N9 194.499 - Roberto Lofredo. Pegue a retribuição relativa ao depósito.
N 9 202.305 - Olin Mathieson Che/Meai Cor p oration. - Prove a mue nrica da razão social.
N 9 202.320 - Aktiebolaget Kamyr
-- Prove a mudança da razão social.
N, 202.639 - Courtaulds Ltd. Complemente a retribuição ela petie en 61.018-68.
N e 203.113 - Em p aques S. A. Industrial & Comercial. - Apresente
(In ineentor.
N 9 203.180 - Oragil - Organizae ão A g ro Industrial Ltda. - Pague
as retribuir:Cies relativas a dois pontos excedentes e alteração do relatório.
N 9 219.342 - GerMane Carporation
(Cabe apresentar autorização do invento).
N 9 224.107 - Jayme Levental e
Gioyenni Pezzuolo. - Apresente novas primeiras fôlhas do relatório em
- e me do atual titular.
N e 1.247-71 - Unir Industrie ,: Ltd.
- A reqverente deve a p resentar claramente a prioridade das "Eritromieiln 1R ree-e da
ecôrdn com o art. 13, § 2 9 , letra "q"
do CPI.
TnT9 1 248-71 - T iilv trolustries
eee , - A re q uerente deve apresentar
claramente a prioridade dos "Eritrorn i cila A Aluiria" aqui mencionados de acôrdo com o art. 13, § 29,
'era "q" do CPI.
N 9 19 4 .585 - S.p.A . •-Anresente procuracão (art. 162) e
e.omnlete a taxa (Cr$ 2600) da exie et n e te 4 f i a. 5.
T•1/9 159.992 - Société Fives
- Cabe' p agar a taxa regulamentar (9 pontos), apresentar a autorieeceo do 'vive n te'', de ecôrdo com
o CPI em vigor (Cite 145.5f11 e apre-.-fee eeereiração (art. 162).
N e 195.966 - Hércules Incorporated. - Cabe pagar a taxa regulamentar (14 pontos) petição 5.525
de acôrdo com o Cód i go eni vigor e
apresentar procuração (art. 162).
Oposições
E. I, Du Pont Nemours and Comnan y - Opoente do T. 110.315 P. I.
Dalmler-Benz Aktienge.sellschaft Opoente do T. 143.629 - P. I.
Gema S. A. Eq uipamentos Inds. Opoente ' do T. 144.119 - P. I.
Estacas Franki Ltda. - .Opoente
do T. 145,068 - P. I.
Cia. Fiat Lux, de Fósforos de Seeurança - Opoente do T. 146.551 P. T.
Fábrica de Motores Elétricos Búfalo Ltda. - Opoente do T. 146 629 P. I.
Minnesota Manufatureira e Mercantil Ltda. - Opoente do T. número 153.264 - P. I.
Ind. de .Arames Cleidé S. A. Opoente do T. 153.'168 - P. I.
Artunifício Vidal S. A. - Opoente
do T. 153.768 - P. I.
Hellermann do Brasil Ind. e Com.
Ltda. - Opoente do T. 154.312 P. I.
• Yamazaki & Assano Ltda. Opoente do T. 154.431 - P. I.
.J Pahn S. A. Tild. e Com. Opoente do T..155.720
P. I.

Cia. Brasileira de Metais -- Opoente do T.rmo 151.810 - PI I.
Inds. Romi S. A. - Opoente do
T. 159.479 - P. I.
Ind. Eléétrica Brown Boveri S.A.
- Opoente do T. 160.562 - P. I.
Sterrnax S. A. Com . e Ind. Opoente • do T. 164.904 -P. I.
Daimler-Benz Aktiengesellschaft Opoente do T. 165.229 - P. I.
Volkswaeen do Brasil Ind. e Com.
de Automóveis S. A. - Opoente do
T. 165.229 - P. I.
Cerâmica Sul Americana S. A. Opoente do T. 166.202 - P. I.
Cerâmica Jacena S. A. - Opoente do T. 166.202- P. I.
Volkswagen do Brasil Ind. e Com.
de Automóveis S. A. - Opoente do
T. 169.534 - P. 1
R. Cerveline & Cia. Ltda. Opoente do T. 170.231 -- P. I.
Incls. Micheletto S. A. - Opoente
do T. 170.591 - P. 1.
Máquinas Varga S. A. - Opoente
do T. 171.078 - P. I.
Permute) S. A. Metais Perfurados
- O p oente do T. 171.146 - P. I.
São Peei° Alpavetatu S. A Opoente do T. 172.74e - P. I.
Soares Produtos de Pot. leni A.
e
T. 1e2.510 - P. I.
- Onoente
Vasoflex S. A. Proti n tos Plro- Oxfoente do T. 172.510 - P. I.
Deca S. A. Ind. e Com. - Opnente do T. 177.926 - P. 7.
Dera S.A. Nd .e Com. - Opoente do T. 176 "2 9 9 - P. I.
Cia. • iat Lux de Fósforos de Seeuranca - Opoente do T. 197.157 P. T.
TroJ S. A. Ind. e Com. - °po e nte do T. 197.830 - P. I.
Vesoflest. S. A. Pned e tos •Plásticos
- Onoente co T. 198.13e - P. I.
Christian Gray Cosin et icos Ltda, Opoente do T. 198.136 - P. I.
Barber-Greene do Brasil Ind.' e
Com. S. A. - Opnente do T. número 151.216 - P. I; •
•
Diversos
. N e 212.057 - The Uplohn Company. - Reconsidero despacho de
arquivamento para que o termo tenl andamento normal.
N 9 212.03
Sybbon Corneeatton.
- Reconsidero o lespeche de arquivamento uara. que o termo tenha
andamento normal.
Arquivamento do processos
N e 187.349 - 1VecDowell-Welimar.
Engineering Company. -- Arquivado
por não ter cumprido a exigência técnica.
N9 190.841 - Obermeier & Cie.
Maschinenfabrik. - Arquivado por
não ter apresentado autorização do
inventor.
Ne 206.735 - Beecham Incorporated. - Arquive-se de neônio com o
art. 145, uma vez que a procuração
apresentada não atende ao disposto
no art. 162 de CPI.
Arquivem-se os processos.
SECRETARIA DE . I NFORMAÇÕES E
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA
Em 19 de abril de 1971
Exigências

Abril de 1971 1671 5,
Swift & Company (junto ao regia:
tro 273.002 - 243.865 - 244.121 o
256.259). - Junte a procuração do
acôrdo com o art. 162 do CPI.
-Kienzle 17hrenfabriken G.m.b.H.
(junto ao registro 285.339). - Apree
sente nova procuração de acôrdo cena
o art. 162 do CPI, eis que a apresentada com a petição 066.554-70 não
está em ordem.
Kienzle Uhrenfabriken G.m.b.Ff.
(junto ao registro 299.64'V . Apresetne nova procuração de acôrdo cem
o art. 162 . do CPI, eis que a apresentada co ma petição 066.554-70 não
está em ordem.
Westinghouse Electric Corp. (junto
ao registro 339.725). - Junte a procuração de acôrdo com o art. 162 do
CPI e pague nova retribuição referente ao pedido de anotação de transferência, tendo em vista que a. guia
de fls. 14 está com o n 9 do registro
errado.
Columbia Broadcasting System,
Inc. (junto ao registro 358.155). -.Junte a procuração de acôrdo com o
art. 162 do CPI.
Hormoctuimico S. A. (junto ao
termo 192.860). - Apresente nova
t irocura e ão tendo em vista que a de
is. 20 teve validade até 31-10-70,
Diversos
Mello Barbosa & Cia. Ltda. (junto
ao registro 330.383). - Arquive-se O
nedido de anotação de transf. por
falta de cumprimento das exigênciaa
p ublicadas no D. O. de 19-1-71.
Ind. e Com. Café Riopretense Limitada (junto ao têrmo 450.880). -Arquive-se o pedido de anotação de
transf. por falta de cum p rimento da
exigência publicada no D. O. de 11
de janeiro de 1971, no prazo legal.
Eduardo Ribeiro Bastos (junto ao
l'errno 603.449). - 1) torno sem efeito a exigência, de fls. 13, publicada
no D. O. de 24-12-70, para o requerente de fls. 8, Eduardo Ribeiro Bastos, eis que a mesma foi formulada
flor en g ano, tendo em vista os têrmos
da petição 05".712-70. 2) Arquive-se
o pedido de anotaeão de transf.. formulado com a netieão 71.289-69, em
face do requerido na petição número
e52.712-70.
BIB S. A. Investimentos, Crédito
e Financiamento (junto ao têrmo
n 9 689.732) Indefiro o pedido de
enotacão formulado com a petição
087.094-700, que são duas transferências. sor lecorporação, e uma alt. re
nome, tendo em vista que a requerente - BIB S. A. Investimentos,
Crédito e Financiamento, em função
do seu nome de atividade,' não está
habilitada a fazer uso da presente
marca, registrada na cl. 25.
nn••••n

AVISO AS REPARTIÇÕES
PCBLICAS
O Departamento de Imprensa Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que
deverão providenciar a reforma das assinaturas dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o mime.
lamento da remessa a partisdaquela data.
O registro de assinatura no, va, ou de renovação, será feito
contra a apresentação do empenho da despesa respectiva.
A renovação do contrato de
porte aéreo deverá ser adicitada, com antecedência de
Is-imita dias do vencimento,
Delegacia Regional da Ernprisa Brasileira de Correios ó Telégrafos, em Idrasilla.

Itt Rayonier Inc. (junto ao registro 239.958). - Junte a procuração
de acôrdo com o art .162 do CPI.
Lentheric Limited (junto ao registro 246.425). - Junte d preme:ÁS°
de acórdo com o .3rt. 162 do CPI.
Youngstown Sheet and Tube Company (junto ao registre 250.874), Junte a procatraeão de acedo com
o art. 162 'do CPI.
L•e~1111~~.,A••••n•n~1~~~~.~.
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Vigências
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Proce-sos Registros

•

,793.782
48.173
48.195
418.533
48.961
48.882
48.972
49.582
49.403
49.690
49.691
49.535
49.637
48.360
48 519
48.520
49.361
49..722
48 432
49.600
49.121
46.765
48.785
48.995
42.856
48.873
495139
48.840
43.707
49.516
42.518
88212
45.511
48.508
49.507
49.509
49.895
43.933
48.584
48 951
48.768
48.822
43.956
45.375
48.723
48.591
49.599
49.944
48.623
48.548
48.640
47.214
49.122
48.,896
48.666
48.497
46.741
58.737
49.188
49.187
49 221
48.498
48.621
48.637
49.280
48.441
(.8.261
48.895
48.836
49.837
49.838
49.839
49.840
48.442
43.724
48.530
4:8.44C48.778
48.639
48.992
48.597
48.779
48.678
42.363
42.725
48.466
48.467

191.064
210.959
248.149
248.198
248.355
248.382
248.455
248.688
248.769
248.805
248.806
249.192
249.196
249.581
250.056
250.057
250.074
250.526
250.808
251.267
251.918
252.619
252.620
252.745
252.747
253.016
253.123
253.223
253.399
253.'441
253.504
952.805
253.507
258.508
253.509
288.510
252.511
233.513
252.514
23.72,7
253.853
253.960
254.166
254.184
254.352
291.439
254.610
254.624
254.657
254.839
954.915
255.101
255.138
255.218
255.219
255.859
255.875
255.890
255.994
256.048
256.279
256.459
256.632
257.052
257.115
257.223'
257.244
257.264
257.527
257.560
257.583
257.587
257.588
257.592
257.598
257.600
258.101
258.361
258.385
259.302
259.543
259.768
259.787
259.793
259.820
260.177
260.372
260.627
260.833
260.834

NATUREZA

Até

20-12-76
Titulo Cond. Edifício Arapuan
28- 2-81
Marca Archote
28- 2-81
Titulo Bolsas Look
1- 5-81
Marca Lactifid'ero
6- 3-81
Alares Indústria e Comercio
6- 3-81
Marca Sofrosine
3-81
Marca Potyra
10- 3-81
Marca DMC
13- 3-81
Marca EVen
14- 3-81
Marca Sansão
14- 3-81
Marca Sansão
223-81
Alarcá Vai
22- r-81
Marca Fleischrnann
29- 3-81
Marca. Sulmar
13- 4:81
Marca Lyra
13- 4-81
Alarca. 'Tupi
13- 4-31
Marca Direne
25- 4-81
Marcjp, Rancho Alegre
3- 5-81
Maria •ethac
19- 5-81
Ton Swp Cobrem a Terra
8- 6-81
Marca Café
7- 3-81
Marca Cerello
7- 3-81
Alarea Cerello
5- 6-81
Alarca. Carmen
5- 6-81
.Marca Serrana
10- 4-81
Marca Alarcel
123-81
Título Depósito Carioca de Louças
8- 3-81
Titulo ~ca de Batatinha Popular
6- 3-81
Titulo Wafor
7- 3-81
Titulo Comtee
13- 6-81
Titulo Torquato
13- 6-81
Titulo Torquato
13- 6-81
Título Tenquato
13- 6-81
Titulo Torqu ato
13- 6-81
Título Torquato
13- 6-81
Título Torquato
13- 6-81
Titulo Torquato
13- 6-81
Título Tbrquato
13- 6-81
Marca Dyrquato
8- 8-81
Marca Pestrov
12- 9-81
Marca Minister
29- 8-81
Marca 5:em Dura.
7- 3-81
Marca Oarritec
23- 6-81
Marca Picker
10- 8-81
Marca Tone
8- 3-81
Marca Vinho Tônico Paulista
3- 7-81
Marca Bananialt
13- 3-81
Titulo Cortunne AmAiieta
Shersvin
Marca Weather Clad
4- 7-81
Williams
7- 7-81
Marca VDO
127-81
Marca BW
304-81
Marca Fe.eilagua
16- 4-81
Marca Torpedo
17- 7-81
Título /Mas Imcosul
17- 7-41
Titulo 1.,cdas- Irncosul
30- 4-81
Marca Matinal
10- 4-81
Marca Pedestal -- Gdliette
12- 3-81
Marca Casa Mansa
23-11-81
Marca Sultão
1- 8-81
Titulo Yind. de Gaiolas Roller
1- 9-81
Marca Bmddox Abbott '
10- 8-81
Marca Paker •
18- 8-81
Marca Sarands,
13- 6-81
Marca Sandsta
276-8/
Marca ElTdolenmica
18- 8-81
Marca Nicromax
?O- 8-81
Marca Anng
10- 8-81
Marca Ken-Tone
2-10-81
Marca D
27- 5-81
Titula 51ar e Restaurante Pinguim
7-10-81
Marca I2g Brute
12- 3-81
Marca Rádio Supuração
123-81
Marca 1.8.ádio Rheu~co
12- 3-81
Marca FM° Urticária
12- 3-81
Marca Rádio Flatulência
/2- 3-81
Alam, Rádio Intestinal
13- 9-81.
Marra /110
19- 9-81
Marca Cybete
.19- 9-81
Marca Oba'
30-10-83
Marca 13e18,odent
13-11-81
Marca Cnn5
39-10-81
Marca Fácil
25-10-81
Marca Singer
25-10-81
Marca Lux
25-10-81
Marca Singer
7-3-81
Marca Correio de Ph'ajui
31-19-81
Marca Vedtas
58-18-81
Alaica Cs11
Marca 1-1088wo
"6-12-81
Maria Roceira

1971

•
.49.585
49.113
43.883
43 885
43.239
48.443
43.887
481.225
49.052
48 521
48.581
48.523
48.578
48.728
48.527
48.583
48.521
48.532
49.885
48.553
50.056
49.841
48.003
48.586
49.536
49.539
48 482
48.988

•

269.944
281.885
261.633
561 980
251.020
268.135
269.139
262 467
269A381
263.954
205.318
264.361
265.067
285.23 ,
265.158
263.460
292.451
252.862
.o ' . ..i
265.505
266.-42
269.735
272.358
273.650
274.936
282.883
302.608
306.216

48.347

310.359

50.055
48.108

313.644
315.924

47.874

318.526

48.256

318.854 ,

48.727

321.756

47 629

323.931

48.728
46.678
48.533
48.292

345.417
377.876380.1W
389.702

47.353

390.420

Marca 'Invicta
26-12-81
Marca Reko
29-12-81
Marca Rancheiro
29-12-81
Marc. iZura po
29-12-81
Marca Rancheiro
29-12-81
Marc:. Solium
23-11-81
Marca A.R.T.
28-12-81
iftalo Laboratório Exato
29-12-81
Marca Paris
28- 8-81
Marca Biblioteca
Alarea. Fulgor
26: 1:82
Marca Lotus
26- 1-82
Marca CR
28-12-81
Marca Almirante
31-12-81
Marca C2ark
31-12-81
Marca C2ark
31-12-81
Marca Clark
31-12-8/
Marca Clark
31-12-21
'Marca C8e'de
31-12-81
Marca R
31-12-81
Marca :8,v,icer
Marca Rádio-lIennorrhoidal
12: 3:81
Título Alarmada l)rogalar
15- 3-81
Marca Alosele
18- 8-81
Marca Facha
30-10-81
Marca Flávia
9- 3-81
Marca Tigre
31-12-81
Frase O Freguês Sem pre Ganha nas
Casas da Barata
12- 7-81
Frase Só Essa dá ao seu Carro o Alá.
xinno
8- 8-81
Sinal Liquitransporte
11- 5-81
Frausae mG
osáos Poderoso Mundialmente
2- 7-81
Frase A Gotinha, que Eraxdhe a
Roupa •
30- 4-81
Frase Não Torne unia Cerveja Qualquer, Torne Qualquer Cerveja dal
Antarctica
I 30- 4-81
Frase Cibele. -- A Marca que Garante um Bom Produto
' 24-11-81
Frase Vá a Especialista e Veja a)
Vida com Bons Olhos
i 12- 7-81
Frase A Familia a Serviço do Povo' 1 - 77:111
Marca Emblemática
Emblemática
Marca Compare e Compre
. 7- 8-81
1 Frase Envelope Campeão é Dinheiro'
na Ala°
.
31- 1-82
Frase Forrniplac Revestimento do
Século
1 20- 2-82
OP.*" .....

•••n••

REGISTROS PRORROGADOS NO PERÍODO DE 22 A 29-3-71
ara,ap

Processos

Registros

NATUREZA.

Vigências
Até

49.766 !
50.801
50.802
49.768
50.729
50.585
48.118
48.552
50.670
61.367
50.900
125.603
125.610
125.599
46.394 :
49.051
50.667
50.584,
50.836
49.767
49.636
41.248
113.386 1
44.879 ;
44.880
44.881 ,
116.798
50.669
50 837 j
45.995 1
12.627 1
8.1150. --:-

243.158
244.146
244.147
244.290
246.293
246.941
248.888
250.679
250.930
251.408
251.543
251.688
251.780
252.031
252.105
253.079
253.314
254.038
254.208
254.995
255.1.15
,.55.114
255.427
255.514
255.51'i
255.512
255.6-11
255.883
255.986
255:82'1
256.125
256.328 -

Marca -- S.E, . ............ ...m,,....
Marca -- Tuta
Marca -- Copa 188:nte .
Marca -- S.E.
Título -- Servix Ellectrica SI,
Marca -- Rafael .
Marca -- Rola
Titulo -- Farmácia Goes
Marca -- Johnson's
Marca -- Dr 'I Q.
Marca --(Mico Real
Marca -- Prernffina
Marca -- 13uffalo .
Marca -- Nissan
Marca -- Crystallique .
Marca -- Virada .
Marca -- Cerelose .
Marca -- 13Marca -- P-Bel .
Marca -- Servix .
Marca -- Pathé .
Marca -- Valet .
Marca -- Ch:ailde Liqueur Napoleon
Marca -- Aloclene
Marca -- Stripalene
Marca. -- Stripalene Marca -- Uddla .
Marca -- Adlenburys
Marca -- Superfós Serrana
Marca -- Califa .
Marca -- Coral .
Marca ---Eureka

6- 5-81
14- 3-81
14- 3-81

6- 5-81
3- 6-81
6- 7-81
16- 9-80
28- 4-81
9- 5-81
18-12-80
10- 4-81
14- 2-81
14- 2-81
30-12-80
24-10-81
9- 3-81
19- 5-81
21- 6-81
23- 6-81
30- 9-81
14- 3-81
' 3-81
12- 5-81
13- 6-81
13- 8-81
13- 6-81
24- 2-81
30- 4-81
21- 6-81
3-11-82
14- 2-81
1. 7- 8-8/
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Processos ; Registros

Ah:-1 de 1971
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MODELO INDUSTRIAL

NATUREZA
Até
TERMOS

258.589
256.596
256.599
256.607
257.029
257.101
257.135
257.707
257.718
257.332
257.324
258.669
258.67(1
262.047
262.278
263.0112
263.181
265.766
266.001

48.638
50.595
50.668
61.998
50.596
50.589
50.938
72.120
125.611
44.055
50.727
61.406
41.797
49.069
44.868
49.749
49.765
39.411
105.454

Marca -- Neolin (CIL)
Marca -- Oxweld ..
Marca -- Tide
Marca -- Certan
Marca -- Oxweld
Marca -- Lapa
Marca -- Rei .
Marca -- Monark
Marca -- Condor
Marca -- Mperzool
Marca -- Paisano
Ma.ca -- Sunlight
Marca -- Satélite
Marca -- Líder
Marca -- Surwearn
Titulo -- ArinaFéra do Povo
Marca --Dafa
Marca -- Apioline
Marca -- Victrola

27- 7-81
22- 5-81
3- 4-81
27-10-81
22- 5-81
22- 9-81
6- 7-81
5- 9-81
12-11-81
8- 9-81
11- 9-81
25- 9-81
25- 9-81
29-12-81
23-11-81
29-12-81
30- 6-81
23-11-81
10-i2-81

152.606

PA r.ENTES

TERMOS

PATENTES

140 419
145.751
146.607
146.747
147.077
147,206
149.633
153.478
154.007
154.652
155.922
156.51]

85.102
85.109
85.110
85.111
85.112
85.113
85.114
85.115
85 116
35.117
85.118
85.119

156.823
157.561
158.191
159.150
159.205
159.747
150.798
160.428
160.429
165.163
166.233

85.120
85.121.
85.122
85.125
85,124
85.125
85.126
85.127
85.128
85 129
85.130

T2R5'1OS

450.760
495.226
504.995
510.440
635.604
842.540
647.661
657.236
662.036
665.987
668.345
683.229

Classes

Ricopy .
Deca-Durabolin
Vissifer .
Maitre
Canical .
Coldeco
Fagam-Tex .

Registros

17
3
3
43
2
3
37
3
22
24
38
41

Tussalerge
Carrossel
As Portuguesas Bordadeiras
Iô-Iô
C . C :P.E.

409.646
409.647
409.648
409.649
409.650
409.651
409.652
409.653
409.654
409.655
409.656
469.657

PATENTES CONCEDIDAS EM 26 DE MARÇO DE 1971

TERMOS

PATENTES

07.193

160.234

07.194

1

1 PATENTES

TERM )5

PATENTES

PA'I'ENIES

T.•ft MOS

85 198
85.199
85.206
85 201
85 202
85.203
35 204
85.2.05
85.206
85.207
85.208
85.209

151.413
156.355
156.849
165.020
163.165
167.377
138.976
170.538
170.606
175.830
175.909
176.429

85.210
85.2/1
85.212
83.213
/15.2i4
-85.215
85 2)6
85.217
85.218
81.219
85.).20
85.221

MODELO INDUSTRIAL •

plam.OS

PA I 'ENTES

1

175.520

MARCAS

1

PAIEN': ES

111.527
125.420
135.537
135.961126.787
137.502
127.764
145.451
148.223
148.720
152.732
154.143

CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 19 DE MARÇO DE 1971
Termos

T-£Rrrros.

PATENTES CONCEDIDAS EM 29 DE MARÇO DE 1971 •

PATENTES CONCEDIDAS EM 10 DE MARÇO DE 1971

TERMOS

PA i'ENTES

1

07 105

CERT
. ID'ICADOS EXPEDIDOS EM 31 DE MARÇO DE 1971

R. Int .
62.679

Tèrrno

558.054

MARCAS

1

Classe

Hellogens

1

1

1

Re •4i , : tos

400 63

1

R.

mi.

1 Petição

1

MARCAS

1
85.8.03
339/67 1 "S"
85.803
40.808/71
87.768
7.955/68 1 "Sacha - .
87.866 1 5.835/68 1 "Pyrosil" .

R. Int.

Processo

86.367 1 4.421/67
88.268 i 5.184;68

1

1
1
1

MARCAS

Vinoftex
Ple yitex

1

Classes

ftnis eos

6
11

409 659
400.660
409.662
40v.693

f.;

Classes

FlM,Lios

28
1

409 361
40t 04

Classes

Regi - 1 roa

10
48
32
46
1
41
11
41
43
41
3
6
7
48
1

400 665
409.616
409.07
409.633
400.659
409.670
401.671
409,372
409.973
409.674
409.675
409.676
409.677
400.678
,W9.679

1

Vermos
111.600
129.566
130.060
139.638
147.005
151.260
151.460
152.118
152.415
152.809
152.034
157.384
157.736
158.050
159.254

85.168
85.169
85.170
85.171
85.172
85.173
85.174
85.175
85.176
85.177
85.178
85.179
85.180
85.181
85.182

162.691
162.892
162.934
163.418
165.750
166.302
166.407
166.934
168.001
169.845
169.907
172.242
172.265
172.899
193.307

85.183
85.184
85.185
85..186
85.187
85.188
85.189
85.190
85.191
85.192
85.193
85.194
85 195
85 196
85.197

263.696
381.077
464.483
531.625
544.364
546.480
637.599
644.205
650.652
651.504
M60.253
665.130
680.030
683.232
693.784

MARCAS

Real
Sales Affilliates Inc.
Listas Telefônicas Sulina
Polyol
Paraná,
Litoranea,
»rangolandia
1 "A"
1 Satumo
Indígena
1 S.C.A.(

1 Maquinaotor
1 Incalac
' Finergica

4674
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PONTOS

A;;rii Ge
.ANsIeves•asas lecsammeu..•

CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
n•n•••••n11.2x1e.NE ;.1.p.=4

lamentos da mecha aeni 08 qUaia alai osta0 ele contato; (e) permitir oue ns
partículas do agente aglutinante iearrica enquantd a mecha se desloca as_
na dire0o aubstancialmente horizontal, de modo a causar o enenroclwootof
da g partículas do agente aglutinante; • (d) em seguida, conformar a oocbs
para dar a ela ema fora& euimtancialuenta cilíndrica.
Xolvindlea - se a prioridade do correspondente pedido depeettedo /
nos letadoo Unidco da Amasies *g 9 de outubro de 1964 sob n e 4W.772.
' INPUto 11 # 1 do total de là pilotos aprosontados.

RigMb 17!.919 de 30 do ~ombro de 1965
Asquerente: THE FALE CORPORATION . REOU.
Privlbígio 44 invengãos REDUTOR UR VEIÁCIDAUt o

118M/11M21131
Mata de velooldado que *precinta Una 1001ma 41.4.
.aida (induze matadoe para a matagais de um manca, e caracterizado pa.
le fato de qui' sada uma das reteridei metades incluí uma cobertura /
tue tem uma parede terminal provida da uma abertura de *iro e uma p1ag
maldade de auperfíci•c de ponteie:carente arial que se encontram *AM
',nano comUms uma chapa do maneai prttea cobertura e tendo uma apor:
nele plana p ocicionada azialmontle de encontro as r•ferlda g auplord m
Uca is posicionamento azia e ama abortura do manca/ de oiro, varia
Xeiro dispositivo do posicionamento do ajuatagom na ohaPZ 64o mze661 6
ã. -

ia cobertura a rim de posicionar angularmonta e chapa de mancal ma co..

(fartura para alinhar a abertura de manual él0 g igo da chapa .041 mima,
ma a abertlusU de eixo da cobertura. _
Reivindica-se prioridade do aorrespondente 'adido, 4*m .
sítado na Repartigtó de patentes doo Matados Unidos da dedrilia de
em 16 do revaralso 4.1965, sob n a 432.317.
Ponte na 1 d. 9 pontoo apmentadoas

TtAX0 X6 376.556 do 11 do ~oiro

6. 106

bequerentee CIE/ BOUM AROWHIc e HOZ&

griviliale te Invenqgg e spaccasee POLL ?MINUTO X XSTAMPÁGNM
MAIS INITROGEHOSCE DE aSTRUTURA TURMA*
'

/

UMERWÁM
• *omita para tingimonto • nstampagen do materiais nitroge- g dê. de artratura !abrasa eta preparagtes, contende um corante bidro-sn:;,Tel • hidt g. elep4rILVe1 e t41140 uevteer de acidas de 4 a 30; rohlati'ver . n3.

empolgo como um todo, g eado o material, tratado desta aane!rn,
11O armasenade durenter Pela meaoe, 10 minutos, it temperatura ambiente, /
te 1

op depois, acaba" aonde lavado, earactoriaado polo fato de se nspr
denposiege que eonwiato de um Metam& aquoso de toas fases, oro4kidec •-r

um agasta meervoate tinuic-ative.
lotviadiea-se a. peloriAadolas cerroepaadonta paaide doposl!,o.
guio( em 11 dejaaeire te 1965 •cb ao 966/0.
Tanto ma 1 de total .de'tA pontoo apreaecteees.
dele MO 174.950 de a de tuvereiro•do 1966.

néaxerentes XXXALLOIXXLIACU72 AKTIENGESELLOCHLPT 2 THE "MEL com~
coirama, /IMITEM . AMARRA 1 CANADL
.Privil4gle de Invoncdot Mouse° De REDUzIR HIBÉRIDS DE XXXRD CÉ
me GIRAM!~
pajvIgnscAçOoll

1.- Predizia de roausir aia:rios da torro ma fornos girat6río,.,rh

AORMO Na ly9.576 da 8 Co outubro de 1965
20querentas IárTMAN RODAE • CeXPANY e N.U.A, •
do Savana/AO': 0PB0c360 evailmo0 z APARRLNO PANA A PRODUÇÃO DR/

num PARA FUMAÇA DZ.TABACOa
lialn~ia

1 . Um pregoes° continuo para a produoRe de filtres para Pulsava i
EM tabaco, contando= aditivo, em partículas que remover ea componontes /
Safemos e em partículas da imana de tt.Azeo, earactorisado por oomproon./
@oca (a) depositar uma quantidade prd-dotorminada do aditivo om partiam./

Sag e de Mn agente agIutiaanto em partículas, sensível ao calor, sabre a
"medeie auporior de uma banda em movimento horizontal de uma mecha pa PS. filtre ta cigarrem da tilamontos eneraspados, na qual os fila:montes eg
th numa et:edicto aberta ou afetada; (a) aquecer as partículas do agente/
aglutinante ao sou ponto de anolocimento para fazer com que as partículas
ta aglutinante mel•a% O ama tiraezente as partículas do aditivo aos

ri

.2a produzir forro-esponja pela roduc go direta de uma mistura da

Ild'•!-

gleg de tarro e redutor pálido, contendo carbono, • oventuaiaonro, ,o
um aditivo retentor de *cacifro, como cal Ou dolomita, num forno mir,tório ', provido som um dispositivo introdutor de gás na extremianne
descarga, e ao qual; a partir da extremidade do descarga intro(i.;:f.do Carvão rico 4pw-s46 ./ ou carvío aglutinante com gílo ' portador, e.ntendo oxígvto, caracterizado pelo fato de sor-insuflado AO farm° u•ma silspansio da ar e curvai° atrava's do interior de um tubo coaxic.1 e
.atrováo do *apago anelar, entro os dois tubos, sor introduzido apaaW
ar no forno.
rinabeente, a depositante reivindica, a prioridade do correspon dente pedido, depositado na ReparticU de Patentes da Alemanha, *o
5 da fevereiro do 1969, sob no X 64.055 VIallear
Ponto aG 1 do total de 4 apreeentadoNS
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TRRMO NO 176.913 de 3 de, fevereiro de 1966.
Requerente: STANDARD ELECTi2CA'S/A = = GUANABARA
PrivilgiO de Invenção:1: "MATRIZ DE COMUTOU AUTOMITICA*
.REIVINDICACDRS

Abril de 1971 1675

Seção 111>

go, maios para áltorar a taxa de queda da onda por valores indUeados pólo
restante da combinação de c6digo .9 moios para &mastrear a onda ism um mo./

manto fixo depois de toa' sido alterada ' a taxa de decréscimo.
Ponto n z 1 do total de 4 pontos apresentados.

1 Matriz de Comutação automática caracterizada neste por uai

. .nn•••n•

tala telefãnico compreendendo uma pluralidade de linhas de assinante14
troncos, juntem; e uma matriz . comutadora, a dita matriz compreendendo a.'
Ma pluralidade de MáltiplOe horizontais • vorticais.t•ndo.'ComutadoresdeI,
pontos Cruzados nas intersecçãoz da mesma, os ditos méltiplos vertical* /
sendo divididos numa pluralidade de grupos elétrico*, meios para ligar as,
ditas linhas a um 1 dos ditos grupos, meios para liger,os ditos tronen/.
a outro dos ditos grupos, meios para ligar o* ditos junturas a um 3 0 ' dos
.
.
.
ditos grupos, a s neio* para . prolongar uma via através da dita matriz pelo/
completamonto de uma ligação através pelo menos uma . das ditas divises.
geigindica-n a prioridade do correePondente pedido depositado /
nos Ratados Unidos da America em 3 de fevereiro de 1965 sob n a 430.136.
: ionto no 1 do total de 16 pontos aprenntados:

IS

101 104'

ARMID N

i 177.530 de 4 de março doe 1966.

Reqüerentes ELBERT LEONARDO DOPER- MINAS diellI8
Privilegio do invenção: • 81820110. ¡limou PARA BIDUZIR
PERFICIES METéLICAS À FIM DE SE PROCESSAR À OLDA* s

dI1808 DAIE,RU-

warvrgnragesn

1 - Mictar* liquida para roesse Oxides deo superastes mstaiicsa
rtm de se processar a solda, caracterizado por me misturar acido
ticoo-a 85% - 300n, Glicerina pura - 200 *o, Z
2 ou 8n Cl 2 - 25g
quimicamente puro e . água destilada 4.s.p. - 1500 *c, colocado* na ordem acima • sendo os mesmos misturados um ao outro até, perfolta dissa
ilação quandS ao Mdicioaso terceiro e azuatendO-ae a operação até o a' dicionanento.
Ponto n o 1 do total del . 2 pontas apresentados.
HI78.032 Mb 22 de março de 1966

!IRMO No

RIRMO NO 177.232 de
Raqueronte: Mimo SÁ=

17 de fevereiro de

Reqw•remte: THE :. 3. ~AT CO. IRO; m • E.U.A.
Pr ivilégio de Invougot zPROCISSOE 0Ismelnyo Plta ~PM PÂRT/C01.18 /

1961

118!JpILO5* 'DIUM3 Dl UMA ~RIM Dl 748180 C18.
4prunrsEK UM comarowe

• • SIO POLO

Privilégio de Invenção* "PAPE.

ancvmaltice COM

MARGENS

uma*

auvInDICActas

1 - PAPEL RECTOGRAPTCO COM MARGENS LIVRES; impermeabilizado, ca-/
rattarizado per possuir a* mas quatro margens livres do tinta.
Ponto az 1 do total de 4 pontos apresentado*.
TÉRMO N o

176.975 de 7 de fevereiro de 1566

Requerente: STANDARD ELECTRICk S/A

GUANABARA.

Privilég io de Invenciot N DECODIPICADOR

QUE EXPANDE DIGITALMENTI URI 8I8.

TEMAS DE MODULAÇIO POR CÓDIGO DE POLSOONSz

ágivIrmiceons

1 - Um decodificado:g. que expandi digitalmente, para um sistema em
que amostras de ondas de sinal a seroe encaminhadas sabre o sistema são /
representadas por conbinaçUs de cédigo de PalsaçDei digitais; em que uma
parte da conbinaçãO de cbdigo indica ar um . código binirio simples a posição do nível eodificado dentre um grupo de nivele; a restante combinação/
de eódige indicando ' o grupo de um nUmeró rde grupos. de níveis tendo Uma /
faixa de amplitude constante 'dentro da ijUal está o nível codificado; o ds
codificador incluindo meios para gerar nn um tempo fixo anterior à chegl-da da parte primeira. mencionada da combinação de código, uma onda tendo /
uma amplitude inicial fixa e caindo de ácOrdo com uma relação preaeterml
nada de amplitude constante; meios para decodificar a primeira mencionada
parte da oonoinaoio do código; meios para alterar a amplitude da onda, de
um vplor indicado p ela Primeira parte decodificada da combinação de códf.

1 _ Pronno para nmewar particular granzt i odas dentas de uma /
corrente de fluido circulante am um condutor, em que una par nps do Yluldo/
de arraste de partículas é removido pelo fundo do condutor, caracterizado
pelo fato de compreender a etapa de remover o fluido pelo fundo do condo.
ter em una pluralidade de pontos espaçados, conduzir o fluido removido ma
passagens que. tia una érea seccionalruitzs vilzes menor qUIll t ILINT sacola
nal do condutor para manter e fluxo do fluído de arrasto de partículas sob
uma velocidade maior dentro da passagem que dentro do condutor, • descai...
-pau o fluído de arrasto de partículas num local desejado.
R-rato ris 1 do total de 11 pontoe apresenta-,
16
iF-I6
ri2

No 178.546 de 6 de abril de 2966
Requerénte: MONSANTO COMPANY .

TERMO

Privilégio de

Invenção:

"RELVA SINTÉTICA,. QUE SIMULA MUITO BEM A GRAMA N/
TURAL, PARA COBRIR

supwicIis INTERIORES E EXTI

RIORES"
REIVINDICODES

1 - Noiva sintética, que simula muito bem a grama natural, para /

Segunda-f ,- 1 ,-(3. 26

D:AR:0 (11C1AL (Seq..o

enbrkr superfícies interiores e exteriores, caracterizada por compreender:
a) um fàrro resistente ao intemperipo, formado de fibras sintéticas,
P) uma face de tufos cortados semelhantes a grama, compreendida por fitas

1

Abril de 1971

all140 N ° 17963 de 25 de abril de 1966.
te querentSf :rHANK JOSEPH LUKETA - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PORTA PARA

de monofilamentoa termoplásticos pigmentados, e

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depositados
nca Datados Unidos da América em 9 de abril de 1965 e 28 de dezembro de %

1965 sob nes 446.915 0 526.007, respec:ivamene.
'
Ponto a g 1 do total de Lepontos apresentados,

i:

.,

11
-%..-,-,-.,:, h.ç 11111
4
-'
A , 1 j.1
------,-- -- -:- -;-5r.),-

AM- ---,---,,,,
------,---- ----------11

r

Apt2
koiy"

1e

"1."—~Nent
, • .
4,411kêm

ARRÁSTO.

REIVINDICAÇOE$

e) uma camada de adesivo ap/icada . ao fro, para reter as fitas no lugar/
e tornar a relva dimensionalmente estável.

/.

ADE DE

- Porta para 14t. de
de arrasto, provida de um painel dè.J00010
agua com uma 'auperfície anterior vertical mene convexa, moina

de 12.
mação de espia co.' arrasto no lado anterior do raferido painel
para.
usar no arrasto da porta na Água em uma posição geralmente Rprlinadn
e sob um engulo:de ataque desejado, caracterizada pelo fato Oe coei.
preende'r uma pluralidade de alotas dispontaa
geralmente horizontais
espaçadas v ertiálmento, que se protegem para fora, a

partir da ror&
ride superfície anterior e estendem atraves da maior parte da extea
g ão do referido painel para desviar pelo, menos parte de água que

lui relativamente Á referida, superfície anterior, numa
direção ge.
!almente de proa a pOpa.
Ponto n 5 1 dn total de 6 pontos apresentados.

tigWb'

.,

w

1.. 4;
.b....

4; n
• . 111
11

4,4n

"--

lb'

e
e

YPRMO N a 178.680 de 13 de abril de 1966
Requerente: COMPAGNIE DESAINT-GOBAIN

FRANÇA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇXU DE PÉROLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDAS*
RRIVINDICACOES.

1 - Processo para obtenção de pérolas de polieattreno expandido,/
partindo de grenuloa de poliestireno, contendo ui, agente inflante, tratados pelo vapor, processo esse caracterizado por consistir no pré-aquecimea
to doe grenulos pot meio de ar, a uma temperatura da ordem de 90 a 10012C,
ou superior, antes de os submeter ao tratamento pelo vapor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
'rança em 14 de abril de 1965 aob n5 13184.
Ponto n 5 1 do total do L pontos apresentados.

ramo sê 178.971 de 26 de abril \Be 1966
Requerente: OFICINA BECINICA TRINACRIA LTDA
SXO PAULO
Priviléali, de Invenção, 'APERFEIÇOAMENTOS tm com-rum PARA TINOINED20
E/
,ALVEJANENTO DE FIOS"
HEIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamentos em conicais para tingimento • alvejamento de
tios, do tipo composto por peça metálica, com a superfície lateral intei
remonte provida de uma pluralidade de ori f ícios, dispostos segundo aushs

22040 11 5 178.715 de 14, de abril de 1966.
Requerente, THE DOU CUBICAI CONPANY Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOADO PROCWS0 PARA á ' RECUPERACIO DE PI
TRÔLEDI BRUTO POR INUNDAÇXO COR AGUA"

mentoz paralelos longitudinais, porém defasados no sentido tr ansversal, /
caracterizados paio fato de cada um dos citados orifícios de passagem
PRa
ra a solução de tintura ou alvejamento, e tambed de ar para secagem; ser/
centrado no interior de um rebaixo cOncavo, formado na prOpria suporfl.
cie da peça, campando assim um furo embutido.
Ponto n 5 1 Ao total de X pontos apresentados.

Ea138=01115.
-Aperfeiçoado processo para a recuperação de petróleo bruto, por
inundação com egua, de uma formação compacta, subterre:noa, portadora de eleo, o qual consiste eu injetar na dita formação, atraves de um
poço de inie0o que comunica com a dita formação, um meio aquoeo de 1nundaçãd. tendo nele diseolvido um agente polimerico, mediante o que o
Dleo e deslocado na formaç go em direção a, pelo menos, um poço de pro:Riça. ° qd. o comunica com a , mesma formação, caracterizado pelo fato do a-

gente pOlimerico ser um polímero orênicm, hiãrweeollivel, aibstancialMente linear, teddo uma propriedade de reaistencia de, pelo menos, 1,5
quantidade do polímero usado sendo suficiente para corr:erir ao melo
&quimo de inUndavío uma viscoaidade do áleo bruto dentro da formação pOrtadorn de óleo, e do meio aquoso de inundação estar smbstanclalmena
te ieent6) de oxigenio molecular.
Ponto ia 1 do total de 10 apresentados'.

FIG.1
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TERMO NE 179.262 de 5 de maio de 1966
Requorentez'ORNERAL ELECTRIC COMPANY g o E.U.A.

179.107 do 28 de abril de MG
Nedeeitea 2931 BOAD CORPORATION m 0 M.A.
ORM

Nindale

Tnronc.saoç , 24APERFEIÇOAMENT.0S -em iã?

.Abril de 1971 1677 \

Privilegie de IIIanção: má cERFEIÇOAMENTO EM ARRANJOS DE CIRCUITO DR PRO./
TEÇA° CONTRA PAISCAMENTO ( 0PLASNOVEW) 'DE GERA./

Atinia HAMPOSTADORAR

bE GARRAFAS

DORES

an.1
ur
.--12~M
X. Apartd.qoamento em embalagem trans petadom de garrafauvdoo.

umucActS4
1 . Aporfaiçoamenkó em-arranjos

tinadwa proteger contra choque garrafas dispostas em duas fileiras, cada

do circuito de proteção contra /

faiaeamento ( 5flaahover") de geradores, caracterizado por compreender am/P
gerador, um onrolamonto de campo para dito gerador, um sintoma de °zona..

Moira 'tendo pelo monos duaa garrafas, dito suplemento sondo caracterig%
iae pelo fato de comproondor um painol principal adaptado para suportar pg
?AJO peaeogoo na garrafas de uma fileira; uma pluralidado do abas amorteci

ção ligado para suprir onergia eletrica 'a dito enrolamento do campo; mar

doras.de chovo, dobravelmonte unidas a uma borda do dito painel princi./

moio sensitivo de corresto em circuito com dito sistema de excitaqil que/

pai e dispostas medianamente cm relação ao transportador e arranjadas en.

opera para causar à inserção de'resistencia em serio com dito onrolamonta.

,Umt garrafas adjacontos em filoiras diferentos; e pelo asnos uma aba estg

de campo quando uma corrente de campo é excedida para nue a corrente no

eillaadora, dobravolmento unida l mencionada borda do dito painel, princi:

dito enrolamento de campo soja reduzida. '
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depouito40

aal, entre um par dan citadas abas amortocedoras de choque, o plano da•rá
referida aba ostabilizadora sondo angularmente disposto

ora

relação aos

é'

MOO Estados Unidos da kmerica om 15 de junho do 1965 sob D O 464.062.

/

Ponto n v 1 do total de 7 pontos apresontadoa,

alanoo'doeito painol principal e das Citadas abao amortecedoras de cho-/
atiorquo diti aba eatabilizadora sendo localizada de Modo a suportar pe../
kO0ombroo um par da garrafas na outra Moira de garrafas- ,
Roivindiaa-as a prioridade do corrosnondento pedido depositado

91

/

COMML
,f-éAcilAçAI

dOil Vetados Unidos da America em 28 de junho de 1965 sob na 467.574:
Ponto n v 1 do total de 6 pontos apresontadoo.
7

8

11

13

18 14

20
19 39 FiG,1

TERMO Ne 179.438 do 12 do maio do 1966
Requerente: NUOVO PIGNONE S.p.A. g . ITÁLIA

fitimo na 119.439 de 12 de maio de 1966
doquerontos MOVO PIGNONE S.p.A.

Privilegio de Invonção: ', DISPOSITIVO PARA A FORnÃÇAU DE UMA OURELA RESIS.
TENTE, COM FIO SUPLEMENTAR, EM TECIDOS FABRICA-/'

ITÁLIA

Privilegia do Invoneãot *DISPOSITIVO PARA O COMANDO DE MECANIsMO PAHA, A /
PORMAÇXO DE UMA OURELA, COM 010 SUPLEMENTAR, EM
TECIDOS FABRICADOS MEDIANTE UM TEAR SEM LANÇADEI

DOS MEDIANTE UM TEAR SEM LANÇADEIRA, DE ALIMENTA.
ÇA0 CONT/NOA"
REIVINDICACOES

RA, COM INSERÇÃO CON7.9NUÀ DE 1RAMA".

1 - Dispositivo para a formação de uma ourela resistente, com fia

REIVINDICAÇOES

•

auplemontar, em tecidos fabricados mediante um toar sem lançadeira, de a4

1 a Dispositivo para o comando de meeanismó para a forMaçgo de
ama carola, com fio suplementar, um tocidos fabricados mediante um tear

áentação continua, no qual o fio de trama, provonionte de uma bobina fixa

/

instalada fora do tecido, 4 conduzido na bOca da urdidura por duas agu.

som lançadora, com ináerção continua da trama, a partir da bobina, atra.

1

P

lhawinserIdoras, caracterizado pelo fato de que o referido dispositiva

;écSo um sistema do soloção das várias tramas,' com agulhas inseridoras de
aendução e do tração, &ando a referida ourela coastitufda,modianto inaorjL
:monto entre. a 'trama do um fia vindo de fora, que 8 in g erido na orla entre

constáuido por duas agulhas, uma levando o fio suplementar do cozodura
da ourela no. tecido, chamada agulha de inserção, •a qual em movo no sentle
do da disposição dos fioa de urdidura o insere o fio suplementar girando!

as ditas trazias AO corpo da batida,. caracterizado pelo faio de compreen-/
dor moioe.aptoa a roillizar a insorção aontinua pu alternada do fio do 14..
Oção da ourela e a peamibilidade de uma'repida paasagom de um tipo do 4ag

abre o seu eixo, o a outra, chamada agulha de retomada, que desce vertia
salmonto do alto 0.dotérm o referido fio saplomontar at4 pio a agulha

de0

imerge* não saia da beca do urdido.% e a trama não soja batida.

Nerção .p ara outro. .

Boivindica-se a prioridade do corrospondonto podido dopooltado nol

uiviudies-90 a Prioridade do correspondente podido depositado na
ft glia em 15 de maio do 1965 sob n p 10952/65.
•
Ponto nv 1 de total de 6 pontos aproseniados. '
13 _y)

Itaila ou 15 do maio do 1965 sob na 10951/65.
tonto 112 1 do total de 6 ponkos apr000ntadOg

Ei

Fig.1

N

a/
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RMO N d 179.440 de 12 do 2920 GO
m
;loquaarcnte: NUC70 PIGNONE S.
:05 f
do
Invenção:
"DISPOSITIVO
FARA L
!açivileaio
DOIS LADOS OLNTriAIG 1)2 WIDOS DE DUPLA ALTURA"

.

'

_.

602 qUo 00- oare.aa'ain'a r in1trd OrOMaraawal; opar
ralada orbtalhoira i brita° 'C-a atijontatajailado ss,-,'-a-,aaaa ctlarío o as,
-tOír0 do MOntradOr dõ apartlhN''
Watb É.2: 1'C'a, 2 r:',-1,-ta2akaraaaJaataW.6
2
•
r ' •

REIVINDICACDES
W4 dois lados cone
1 - Dispositivo para a formação Co
tear
tredieiar-al
wa ar.= lan.
dupla altura, C2
'.Wcl s de tecidos de
o fio do traz:a, aravenicate /
gadoira, de alimentaçã o tontfnua, nos qualS
ao uma bobina fixa instalada fora dolacidc, d colocaada caba= Ca crdiarO galo do os2 C'ear.titTL
a, a cor duas agulhas inssridoras, caractoriaad
agulhas das quais duas, de inscação, azo tataaara:rac a cada uao de aylatro
a3a um fio suplementar, trazido de uma bobina sito farcadotccido c a /.
,enserem nas duas bordas do tecido na zona centrai, c dnns, dc retczada, /
o 050rn5.r O fca-mc dc ouo cala, e o/
0.,aa dotam o fio inserido, obriganda- O

Clantem até o momento om que o perito bato a troam.
Reivindica-s e a priorldado do corrospond=tc ÇOIC0CevazitvIonm
Atália em 15 de maio de 1965 sob n a 10933165.
Ponto n a 1 do total do 10 'matas aaresentados.
tw„

T2i:3 3 179.454 ao 1 ao maio . do I96G
loquoronto: COMMISSA2ZA2 k 1.9=0IR ATMIÇUE. FRLIZÇB
Falvnt'aio Co Invenção.; rPaR005SS° EDISavalt1V0 PpA ADáLISE FZ2 Dr:XIV/g° 1101a:R7LARn

46

50 44
,8

SN

REIVIDDICACUW

38-4

30

1 - :votou°. O dispositivo aaaa anãica por doatifação molocularl
aisturas ccmploxas da várioa compoatoo poara'aca„ ccaaateriradoo porque 720
quo o mistura a analisar 6 a=bmotida croaa variação proaresniva o .ecntí-/
nua da teoporatura„ que pavoa% uma colcça7loCos daforeatos . canpootoa da /
aistura a analisar, ao mosca tempo quau
o .aadcalvador rccfriado, connti-/
teido por uma tira móvol, no deáloca Iozaitudinalma=to a uma distância /
conveniente) o rogulável da dita mistura, o rocolho assim dopOsiton cucoo.
vivos dos diton diforentos ceopoatona
Roiviraica-co a prioridade do corrcnpcm:ioatto p.a-U6o doracneL'e
França em 1i2 "2 maio dO Tge sob na 17156.
?ante uri 1 do total da puntoo aç?cc.atmdOs.

T4

25 20
26

37
‘36

do 19-66
SL,]. E: 17a.9-a2 Co 27 do maio
Roquorcnto: MONSAWO COMPANI = E.U.A.
a
, Ptivilágio do Invenção: "FILTRO APEaFraçaID

Paaa

CIGARROS"

1 - nitro aparfelaawato pza cicarroa, tendo um elemsnto filtranccpOs.../
caaacaevic-aao per caaancenderuan cateira ou trama do filmas
qual a dilmetro médio das fibras/
LE pslçJmnao Co ccrilc:ittWlIme um
f;JG
cu a 10 mieronn.
psIfranac Co cori1naSbrtlO ouribo. do cérea de
Exavin-aicaaam priariaaCa do correspondente pedido deaaaitado /
laí5 sob no 459./122.
1-aaa Cataacarai .,:ca do Paér i.ca me 27 Ca caio do
àresentatias.
5
por.tw
.raaaaone I. Co total de
WDSZO Ne 180.229 de 7 do julho do 1966
DE' 1AUTPSFESITO3 S. Ta. 5'.
Stoquerento: SOCIEDAD E TECNICA

Era EZEDD

3rival60io de invenção: AFAIrELE0 DAEâ TIRAR CUEUE
1.17APi'ÉVEL

EE TELTCEES

EL14.0WWÃTPrj

"

1 - 0p=Alko prm tirar curva-o do nivel direta, adapteitratoren,
caracterizai° por ser cosoattluido de uma caixa adapctl co
dvel, por moio.dc braçadairaaa reaaldvoio, na parte anterior e gluperi
ar do trator, 'noivei ao traterista, o cuja parto frontal é dotada de
ruma di
, Tm mostrador oubdividido ma erdna o provida, interiormente, decn eavaatitaa o.= tanquo da dep(SeitO para dleo de
912.M0 20hada Qt0

pa-aCulv dotado, inferiorres-j.

cal000aidado poamta e onde fica díapasto ma
'304 do uma ehara amorteeederm aauvlda de OMM aérie de furos para
ga0s~

a

Ondulo fixado c articulado ellpedo dloot, O

per ter articulado em som corpo um braça
e03m5Rtei fora ao "te n3,,, o

asa°, por sua véu, aoha-eo prâco 'uma ernamInoira Cevidantnto aupor'tu
fixamame g áml e por entrOsar-oe com a erezalboira uma engrenagem
l RO qual aeka-ao finada uma segunda engrene.
2).0 M' O#3'0 tuasevega

dRED Ne 181.019 Co 5 do dLlo de 19ó6a
Requerentóc LlTSOBIL LI5ETIE1 I2. Privilégio da laavaaçiar oangurwa DE ILL7:17F B OONDIODNANENTO PARA
acinos ~Dag,

rEIMIUD~N2

1 - Conaanto de,i1araU6PU e comalcicaamento pica reaiLtes fecha..
dos, caracteaiaaão pela fato dé inoItir um aparerao qaa dempréandega.
um accsaériet.ara - moatagea ãe forte de luz aatificial, um refle14
toa; colocado gerelmea te adjacc---te
,
ao refaria° acosrárie, um paiael
do refrigerjao, meios condutores integraisacom o referido refletor,-

Abril de 1971 1 679

Segunda-feira 26
pluralidade de ttre0O4Q8M8pPOVide8 de smOustemgatoffiattol
dermico Mo referido paieol de Tafripfife) o SUMOS Wate8
contacto temam* com o referido condutor, 00apréendende dada Una delo
ferida s termojunçies um elasent0 icalmondatOF tip .* conectado a
elemento semicondutor tipo-n por meio de ume gema que c; condutora ã
Muito termicamente como el;tricamentes sande ao referidae termojunge
eletricamento condutoras de modo a proporcionarem um circuito ai serio
F
ia Meios para conectarem as referidas termolungSeS atina fonte de uru,
gente de 'azoitaçio, pelo que, quando se apresenta uma luz azeitada AO
Referido doesserio, um fluido de transfer:01a de calor é oiroulade
%traves o referido condutor, e de referidas termojunçies sio 'noitada@
.g calor proveniente da luz á transferido para o fluido de transfer:no
Mia de calor, R o'referido painel de resfriamento ; efetivo para ab.m
Sorve calor mOb UMe.-.temperatura mais baixa QUe a temperatura do fim&
dm de transfer;n0la de calor.
Ponto ns 1 do total de 28 pontos apresentados.
saa

na."

•

e sagas waa e
Fia dal~ikaaa a dita pata da di0 geara
~idos= à um daesaannato da Me posta aa 'dita ostra dirigiojii
! Baçbarrad • socode da dite ~dato da teste,
EdeMlasale, a requerente roi/vindica aprioridade do corresponde*
49 pedideg depositada na Eapartigie de Patentes dós Se ,:vtdoe Unidoa-.

0

da Americkdo .Zorte, Sob 481.1034. 16 do julho de 1965.
Pente DM I. do tOtal de dpOntod apresentados.

fiG.1

4

o

n••n••nn••n

r2c1

22

32

25
33'1

23

2?

24—

dkOld Es.181591. de'27 do julho dó 1966.
Bequorentee - DOW COREM CORPORATION Pgyllígio . a..Iarcadio t 4$ C0'180810'0' SLASTOMBRICA"
,BEIVINDICAcOSS

CompOiigioslaetomerica,maracterizada por consistir InosencASI.
Cente.da nata mistura 4,4
' W,100, p lirtes em peso de uma goma terpolimárica do etileno, propumat
a-uma olefina não-conjugada, di-iner,turada,
.....(h)da 0,a 200 parte! as oa material de enchimento ou carga 'inocule,"
.
(0) . d(rAi a 10 partes do mio,
40'2
a
10,partes.de
um
organd-polissilexane
contendo. uma
Xá)
por
mcleoula,
quaisquer, outras uni.
peio monos 1 unidades RR,S1N.
, -¥.131mumi
que
, dades . .Presentes sendo da formtla
íto hidrocaroonsto MonovaLente livre de inaaturação alifetica, a 4
1, 2 ou 3, .4 (e) 'uma quantidade oatalitle a de platina.
.pwa,i...a . 15 o,

ERMO Ns 181.342 de 15 de julho de 1966.
Miequerentét TENNECO CHEMICAIS, INC. Prillégié de lavençEot "COMPOSIÇOES DE RESINA DE HALOGENETO DE VINIL*
ESTABILIZADAS^
REIVINDICACCEE

1 - Uma composiçao contendo uma resine de halogeneto de vinha •
UM estabilizador, caracterizada pelo fato do estabilizador oompreen
dor um sal de um metal do Grupo 11 ou do gruPó IV do quadro PeriOdioo
dos Elementos e um ácido tritaquilocático tendo a fOrmulas
R2
1
ri
c
000á
a3
Ma qual R', Ri" , R3 Sio'grupoa alquil nos quais o total de átomos de
sarbono ; de 3 a 18.
A requerente reivindica a priortdade do torrespondete pedido, dl
poaitado na Repartiçio de Patentes nos Estados Unido, da Amáriea,
de julho de 1965, sob no 472.686.
Ponto' n d ido total do 12 pontos apresentados

Finalmente, a depoalteinte reivindica , "Mrioridade do correspon,
Minto pedidos denesitado na Repartiçío de Patentes doa Estado! Unido, .
¡g am;rica do Norte, em 15 da outubro de 1965, sob o n° 49'0.703.
Ponto no 1 do total de 7 pontoe apresentados.
TÈRMO NO 181.645 de 28 .de Olho de .1966.
Bequerents, BATUTA INDUSTRIAL CO. LTD = = ano
riiviiigie de Invocam/ 'SONS* 55 MOVIMENTO VAI-E.VEM4
RWINDICACOES

de se 0.:e
i
presentar por unagameta, ravestida em forma de tubo,. que fie projeta 'pára/
a superficis 4Ixterna do pistEo, nas imediaçUe da Cabeça do.piitio'ne int*
BOMBA DE MOVIMENTO VAI.E.VEM, caracterizada pelo fato

ciée da cisara de bomba, giotota:osta cuja superfina exterior confeccice
.nada • disposta de modo a aderir,Intimaments a supirficie . externa do tub01
' liou do pistiO.
Ponto no 1 do total de ipx.tos apresentados,

1:. .f3610 Na 181.303 de 14 de julho de 1966.
Baquarente. STANDARD ELECTRICA g/A - GuANARARA
!Prii3..1g1.0 de Invençgot "UNIDADES DE TEWIAR DISPONIVEISI
RRivron-c3.‘0510

V"- Unidado de testar disponibilidade caracterizado neste por um
dispositivo para conduzir um teste de determinar so um circuito. esti
Ocupado ou livre, que compreende meios de ponte que s go doseqnilibrj,
dós noutra direçio quando se obtém resultado oposto; moiospara 1/ .
gar a dita ponte ao circuito em teste; meios respondedorea a um tes.
te siMultàleo do mesmo circuito por 2 ou mais doe ditos dispositivos.
•
•
.

TERNOS* 181.911 de 5 do agosto de 1966.
Requerente: IMPERIAL CEEMIUL INDUSTRIES Lintge .
Pr4,11;gio de yaver4ica NIPMERIÇOMMTION MKOUMMAMON A 110 Ifindit
,

-\

680 Segunda.-fei,

o Hl)

7.5

FIIAM2NT02.0, ENOPIESPA n o, Mi COMO EM PROCESSO E A PLREWC?: PARA PRODU
Oot JE TAL PIno
REIVIrDTOAS -

A: .1 á

montado no bico de descarga, se estende até abaixo da ranhura de blormeio
existente no referido bico e que compreende um fuste de bloqueio disposto

- Ap erfe içoamento em ou relativos a fio m
uatirilamentoro encres
pado, rel e cionedes a um fio mult ifilamsntoso, em
massà,no qual 6:1 um
er- ro g nanfnto composto, consint'ndo do ;t
eM /erma de crt;a e um e tapreapamenCo sacurderie dr maior a
mrrItude e me D -- frwm;ncia, caracterizado pelo fato de elle o e.' ...tamtrJo sacun3 .-10 xúri LUZ c Onfiglirr:.0 curvinea trilinsnr
i o'oal ao 3C350.
A requerente rsivindica a pricrid:de 3c correspoadee pedido Cepo :1 ,hor nE Repartição de Patenbs na Inglaiorra, nm 6 de eers,m d,
1535. 500 a ç j„5.' •165.
Fonte r 1 co totsl do 8 pratos o,....entados.

le modo a Poder deslocar-se rotativa e axialmente, estandendo-se essen- /I
cialmente de forma radial em relação ao tubo de entrada e que é dotado, /
na sua extremidade voltada para o referido tubo de entrada, com uma cavilha de bloqueio excentricamente dispcsta,.e-t aluada para engatar com a re.
ferida ranhura do bico e, fora da refcrida surção de caixa, cem um mardp2
lo de comando, e de a referida porção de caixa que se estende para baixo/
e o referido fuste de bloqueio estarem interligados por meios de guia /
tais que, quando o fasto fôr feito girar desde uma posiçEo em que a c'avi.
Usa de blo,. "l o se encontra no seu nírel inferior ate ume posição em que/
a referida cavilha se encontra ao seu nível mais elevado, o fuste é deslo

caio axialmente para dentro em direção ao tubo de entrada, a partir de u_
ma p,siç.'"o c;:tcrior, em luta a extreaidad6 interna da cavilha ole bloqueio/
ri,. situada a uma dist gncia'do tubo de entrada, maios do sue a distancia
entro o ref,,rido tubo e o lado exterior do bico de descarga, acima
da refrida =loura de bloqueio, ate uma posição interna em Que, 'usando 7
rQ t

',y;5 do 10 de ag g sto de 1966

O-regulador te encontra montado no bico de descarga, a referida cavilha /

'13:1.1TO ,14:2,n1::'L e StaAn0 SUGApiElL -

Itt
Privilegio de invenção "DWOSITIVO C?..IADOR PARA LATES DE

CLEG

E 0111,0

enguia com a referida ranhura
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Dinamarca em 23 de agasto de 1965 sob n g 4.302/68.

1 - Disársítixo vc-ttotior para /atos de óleo e similares, que 4-

Ponto n g 1 do total de 2-pontos apresentados.

pura ser aplicado 82 1,:t..33 rue tenham a sua fede superior em ziEf.i..o
34

to, caracterizado por compreender inieialmente a base, a qual .me aurasenta em formato substancialmente clicular, dita base dotada de luas abas infer i ores com e xtremidades reviradas para dentro à semelhança Je

60

garras, as quais se encala-m na dobra superior da /ata, sondo que a 1.0
ferida base é ainda det q da de um grande orifício central Circular,
o
qual é provido de rosquear-no intorno.
ponto n 0 1 do total de 3 pontos tv,resentados.

LL

32

3o

15
.26
q6

36

2S38 —

52 62 56
22

a.

20—.'
12

TERMO Ne 182.063 da 12 de &goete de 1966
Requerentes INDÚSTRIA R COMÉRCIO SASAZAKI LTDA

SA0 PAULO

. Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS.EM OU RELATIVOS A MICO() CÓNICA
TIRRMO N g182.198 de 18 de agoato de 1966
/Re querente: A/S TEKNOVA
. DINAMARCA
Privilégio de In-,
"REGULADOR DE PRESSA.° PARA GARRAFAS DE GÁS.
REIVINDICAÇOES
,

1 - Regulador de pressão para garrafas de gás do tipo adequado da

Ya ser ligado ao-bico de descarga da garrafa de gás, e dotado ene um tubo
co entrada que se estende para baixo, cuja extremidade inferior é ade qUstda para, quando t o regulador estiver montado no bico de descarga, entrar / em contacto com uma válvula de obturação At t sposta dentro do bico de dos-/
Carga para a abertura do mesmo, sendo este tubo de entrada ainda adequado

-VARIADORA DE VELOCIDADES"
REIVINDICACOES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a fricção conica variadora de
velocidades, que ao caracteriza por apresentar polia ltransmissora cónica /
com superfície de borracha ou material similar ou equivailente, dotada de /
movimentos-de avanço e recuo por intermédio de um regulador para o efeito/
de variação de velocidade do eixo transmitido, conjugada a uma outra poli&
-Caco transmitida de tamanho maior e menor conicidade em relação à primel

ra, de modo que as eonicidades de ambos são em Ãngulos complementares.
Posto n o 1 do total de 3 contos apresentadoa$

para cooperar com um dispositivo de vedação disposto dentro do bico de /
descarga acima da referida válvula de obturação, *atando ainda o referido
regulador dotado com meios de bloqueio por melo dos quais ele pode ficar"
Yetido no eco de salda, e sendo esses meios de bloqueio adequados para /
cooperarem com uma ranhura de bloqueio exterior prevista na extremidade /
superior do bico de descarga, caracterizado pelo fato de o tubo de entrafla Ser dotado som um ressalto p eriférico, adequado para cooperar 'com um /

colar de vedação,

que

é um ^nel ,te vedaçe- lssebcialmente cilíndrico que

Veda quantio axialmente comprimido, de a caixa do regulador compreender /.
U0s pOrÇãO que se estende para baixo, a gcal, quando -o regulador estiver/

a.

ttn

DIÁRIO OFICIAL
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Tbed 2 0 182.080 do 12 do aCoote de 1966
'QSquorontos PADRE= ROECERZ AETIENGESELLSCRM Vor0. UbiDtOP LOIRO /
gloonlogisAL2MAURA:

Seção !II)

Abril de 1971 1681

or peso, baseado no. pgs0 da eOmposição de Um coloanio, ,modo o rara
eido ColorOnio suficiontomento incompatível com a referida siloxana
de modo a se formar uma peliáula na superficie do elastUero curado .

Wivil(3si0 do InVengos 0 PROCRSSO PARA A MUNO D2 sdeswilmorAs 28PUMA-/
DAS DE USINAS D2 EPDXID080'

formado da referido: composição.
Finalmente a ãpositanto reivindica a prioridade do co respondento
pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados 'Unidos da

REIVINDICAM3S

1 . PrecOoao para ,a obtonção do oubotónciao espumantes de reeinao
de oxp6xidos' per t;oie de ondurocimonto o formação do espuma do OompostOs/

térica. do morto, em 6 de outubro de 1965, sob n o 493.538.
Ponto no l'do total do 2 pontos apresentados,

poli-opósidos, caractorisado'per co roagir tolAmoros ó/ou eo.:teiómoroo de

rEEtte Na 182.323 do 24 do agosto de 1966

tep6xidos não saturados, com pet sos molares entre 500 0 1 0. 000# oOM ~Dana
toa do monoaminao cam 3 - 30 totmos do carbono, ca pim como do seus produ.

Requerente: ORBE. HILGELAND = ALEMANHA
Privilégio de Invenção: "PRENSA DE PINOS DE DUFLA PRESSÃO"

tos de Lottbetituição o/ou poliamlnas correspondentes, em mictara com aml
ma e/ou polianina livre.

•

•

REIVINDICACM

1 -Fronf.1 de pinos de dupla pressão, equipada com embolas de recai

Roivindica - se a prioridade do corrospondonte podido depositado na
dlomanha em 12 de . agoato do 1965 sob n o :P'46.870 IV6/390*
Ponto nd 1 do total de 14 pontos apresontados.

camento, montados sabre um carro e executando um uniforme movimento de vai
vem transversalmente

à direção do recalcamento, e cujo movimento 4 comanda

do por dois excentricos curvilineos em giração continua por meio de duas /

rhmo No 182.310 de 24 de agosto de 1966

roldanas para ressaltos dispostas sabre os braços de uma peça angular, cae

Roquerento: ETAHLISSEMENTS A. CeáNKUVE .==FRANÇA

racterizada pelo fato de que o eixo de oscilação da peça angular com dois/

Privilegio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NO DISPOSITIVO DE COMANDO DE CÁR

braços que levam as roldanas para ressaltos, constitui, ao mesmo tempo, d.

RIMOS EM MÁQUINAS-FERRAMENTA, PARTICULARMENTE EM
TORNOS PARALELOS"
MIVINDICACOES

eixo de oscilação do porta-ferramentas, construido em forma de asa oscila
ta e provido com os ambolos de recalcamonto.
Ponto n o 1 do total do 4 pontos apresontadoo.

1 - Aporfeiçoamontos no diapositivo de comando do carrinhos eM má.
quinas-ferramenta e, mais particularmente, dos carrinhos longitudinal e //
transvorsal em tornos paralelos, dispositivo esse compreendendo um eixo ia.
termediário deslocável e permanentemente vinculado por umn . transmissão de/
movimento à barra-pinta doa carrinhos para ser continuamente posto em rota
'go pela mesma e, seletivamente, a um ou outro dos carrinhos (longitudinal
ou transversal), de maneira que seu movimento comunique aos mesmos a trona
loção requerida, sendo o dispositivo em apreço caracterizado pelo fato dei
quo uma disposição de catraca, bloqueáVel nos dois sentidos de rotação, ou
outro dispositivo semelhante, está interposto na transmissão entre a barra
-pista dos carrinhos e o eixo deslooável,.isto de maneira a permitir seja/
o referido eixo acionado alSa disso a uma velocidade maior que a volocidalo máxima que lhe pode ser comunicado pela referida barra-pista, e de que/
o acionamento doam disposição de catraca está vinculado a - um motor eletri
co.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
França em 27 de agosto de 1965 sob no PV29.651. .
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresontados.

•

Fig.
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uRno No 182.877 de 15 de setembro de 1966
Requerente. MàQUIRAS DILTON AGRO INDUSTRIAL LTDA. - MINAS GERAIS

Privilégio de Imenção "AFEEFEIÇOAOENTO NO SISTEMA DE

anuo DE 054.

MOVEIS"
REIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamentos no sistema de direçâo de automOveis, mais
particularmente na peça com dois bracinhos ortogonais, que transmite às barras de dirooão o uovimentO do eixo de direção, cal.2cter1.zados Ra
lo fato de ser torneado no Sngulo da referida ooça uma trilha cónica na qual se aloja um rolamento de esferas premido por duas largas ai:riAS
las (cOncava e convexa ) sob ação de uma porca.
único poAto anresentado.

TPÁU10 N o 182.884 de 15 de setembro do 1966.
»ràlMo no 182.321 de 24. de agosto de ..jeb.

Requerento: PEITEM FI1S S/A- HELGICA

Requerente: DOW CORNING CORPORATION E.U.A.

PrivilegiO de Invonção: " PROCESSO E ')ISPOSITILD PARA A FORM410 E coreg
wiçAr Das PAQSAGENS NOS TEARES CIRCULARES,'

Privilágio de Invenção: "COMPOSIÇXO CURLVEL ATÉ Ug ELAS16MERO"
REIVINDICACUES

BOTVIVIc4"

1 - Composição ' curávei atá um elastgimdro, caracterizada pelo fato

n Dispositivo paras a formação o colocação das passagenà' nos tenro°

de consistir essencialmente de uma mdtiloolissiloxana o de 0,5 a 10%

circularas, caracterizado pelo fato do compreonder substancialmentOreS
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~binação: um prato ou plataformn girante ao longo de uma via circular
montada; elementos pare a colocação do fio de trama apresentado pelo agortatrana, aolidários com a parte anterior da referida plataforma; uma
eapata de guiamento e de aperto previ° das passagens que coopera com o.
bordo interno da mesma plataforma; elementon complementares.ocultáveis.
.3Noiados em suportes fixos solidários com o chassis do tear e destina .
n agarrar, respectivamente a preparar os fios de trama e, finalman.
um
meio liara.piir a referida plataforma rolante em rotação em tO'rno
UD
0 eixo geral do torno.
pedido depositado .
/ 4 Requerente reivindica a prioridade de 3(1;x:tico
Rt Repartição de Patontes belga, em 17 de setembro do 1965, sob no
‘69.71t1.
Ponto no 1 do total de 11 pontos apresentados.
il
2
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(Seer:o lii)

TERMO N0 ' 182.892 de 15 de setembro de 1966
Requerente: LOCKÉD AIBCRAFT CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção 1914-V2CULO ARTICULADO°
AEIVINDICACOES

1 - Um veiculo articulado caracterizado por compreender: UM@
unidade frontal, una unidadMde traseira, meio ligando articuladamente
as unidades dianteira b traseira para movimento articuladd relativo o
das duas unidades em terno de um eixo de rolamento es ‘tendendo-se lano
gitudinalmente com relação ao veiculo, meio -ibstentando a unidade &AO
teira para movimento de veiculo sabre o terrano, e dois pares de Bodes
opostas lateralmente separadas longitudinalmente uma da outra sustas o
'tendo a unidade traseira, meio montandb os dois pares de rodas na UYN
.5.0
dada traseira para ajuste de passo das rodas com relação à unidade, tNáN
seira.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente POMO
depositado na Repartição de Patentes dos Entados U313408(18 Weeee, eis
16 de setembro de 1.965, sob o n o 487.675.
Ponto no 1 do total de 22 pontos apresentadoso
20)
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TEUND Ho 182.945 de 19 de setenbro . de 1966
Requerente. 3Ob DELLAMATRICE S7.0' PAULO

IMMO

s

183.074 de

21 de setembro de 1966

Requerente: INDOSTRIMERK,S CHAEFFUR

v

ORG. - ALEMANHA

Priyilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM FREIOS HIDR1ULICOS PARA
6ULOso

rivildgio de Invenção "BLINDAGEM DE PAREDE FINA PARA CORPOS DE R01.:“..:
CITIUDRICOS"
$EIVINDICACOES

1 - Blindagem os parede fina para corpos de rolamento bilindu
i.s/
.os cor calotas de pino, cujos receptáculos de admissão do corpo de
or
travessas
ligadas
com
anais
dianteiros
na
p
'tenente astão confinados
cirm
tuas extremidades, as quais se estendem uas suas extremidades em
e.
'to divisor p ara e condução do corpo de rolamento, enquanto que, para
.
numa.diregãe
T41
,
nuporte de rolamento elas estão acotoveladas no centro
atal para aldm do circulo divisor, caracterieada pelo fato de que es
oposta ao acotovelamento das e,
alieis dianteiros apresentam na direçãO
os quais, por sua ves, então..
tendidos
.
fin
te
adialmen
r
s
4-,rovessas flanes
de
maneira
tal que poseam agarrar as
cobrados para lentro ao mancal,
corpo
de
rolamento na outra; dire".
eeiotas de pino p ara a manutenção do
eão.
, finalmente, a depoaitante reivinbies a prioridade do corrozpon
dente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 22
de setembro de 1965, aob . o n ct J 14 243/h7 Gim.
tido° noto apresentade.

REIVINDICAQ0Eg

1 -.Aperfeiçoamentos em freios hidráulicos para veicules, eepésê
terizado pelo fato. dos eixos que comandam cada um do c "burrIthos11co2

respondentes as rodas dianteiras e trazteeras do vOiculo, se epresentRçe
Rem presas por suas extremidades posteriores, de forma articulbel, 00

travessa que á presa tambdm articuladamente nas adjacencias da oateeM1
dados dos eixosqUe ficam no interior dos "burrinhos", são dotadoc êem
meios de oscilação.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados. !
3'

Mi

Immemer

TERMO NO 182.770 de 12 de seteá." de 1966

LUSAR LTDA. - MINAS GERAIS
Privilegio de Invengão "APARELH O COMPRESSOR PARA MECHA. DE CARDEI

Requerente:

INDIUTRIÁ E COMUCIO

fflEIVINDIcACOn

1 . °APARALHO COMPRESSOR PAR_ MECHA DE ' CARDAR , compreendenterUM bloco de sustentação, provido de parafusos para fixação na prOpram
carda, caracterizado por uma alavanca trabalhando em um rasgo do ~O
com a extremidade articulada por um pino transversal que a prende o., is
dito bloco, fixível ainda na posição angular mais avançada mediante em
rifícios no bloco e no . braço da alavanca, atravessávele por um pino 00
Imobilização, tendo tal alavanca am "eorpo tubular fechado na extreta%
de posterior, contando' uma mola helicoidal ' e uma arruela eursora, n m
cerrados por um clipe flexivel embutido em rasgo pr6xlmo à beseag e 06
um parafuso de regulagem, formado por um cilindro rosqueadO a01104500

MARiC4 °FICAM.. (Ser -*)
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dentemente 1.4 rosca da arruela CUreÊro, e por uma travessa na extremidg
de do dito Cilindro.
Ponto nv 1 do total de 2 pontos apresentados.

interno e extern /(10,24), uma gladia anular (40) disposta radialmente ek
tre ditos (10, 2j) e tendo una pluralidade de almrturas comtatantas
Ounferencialmente espaçadas (sp) estemdendo.oe *trame. danam& com cada»
' e 40'
abertura contatante recebendo um dos ditoa membros de transfer;ncIa d
torque (38) numa relação radialmente e6s1 e contatando Letalmente o meg.*
mo para constantemente posicionar dito 'mio de trmneferáncia Lo torgos nIA'
ma relação uniplanar, dita gaiolg . (40) e dito membro interno (24) tendo /
suparficies esféricas internas (26) respectivamente, mujas superfícies
cem numa relação contatante deslizá ...1, pelo que dito /membro interno (24)
e a gaiola (40)"fiemeangularmente mévsis ~relação entre si, dita'
(40) • dito membro externo (10) . somdo móvihis angularmente em relação /
entre si,:o as partes de dito .memkro Interno (24) cireunferencialmente
tre.as ranhuras (36) no mesmo formando lóbulos axialamite alongados (37),'
caracterizada polo fato que o comprimanto axial de pelo menos um dos di-I,
tos 'lóbulos (37A) 4 menor do que o comprimento axial do outrodea ditos /
lóbulos e menor do que o comprimento eireenferenclal do pelo menos Uma /
das ditas aberturas receptoras:(50A) na dita gaiola, o comprimento circula
tersncial de dita uma abertura receptora (501) sendo menor do que o ema.,
primento axial de dito outro dos ditos lebnles (37), pelo ote dito.= 16.
bulo (37A) fica inserlvel dentro de dita uma abertura (50A) coma final,"
dado de montar. dito-membro interno (24) 'dentre de Alta gaiola (40).
Reivindica-ao a prioridade do correspeadOnt* podido depositado •,
' nos Estados Unidoida América em 24 de satoebre de 1965 sob av 409,951e
Ponto ns 1 do total de g pontos aEresantadoo.

TM= Nus 183.044 de 21 de setembro de 1966
Requerente: JOSÉ CASTIONI & FILHO - SNO PAULO
Privilígio de Invenção "MÁQUINA CONJUGADA PARA FORMAR PRATOS DE PAPEIO
REIVINDICACDEQ
1 Máquina conjugada para Tornar pratos de papelão, caracte.
risada por uma armação an chameis que amitentomas imteemidades cabeça
tea o ao meio no eixo horizontal no qual estão notado a doia oxcãntil.
cos que transmitem movimentos de vai-vou a dois braços-eixos ou carros
diametralmente o p ostos, sendo que ma extromidade de cada braço-eixo ou
carro, são montados os machos das matrizes formadoras, dos pratos do .
papeai° e ag ígneas dez zatrizoo estio montados nosoabegOtea Jita ex
tremidadea da máquina.
Ponto /IQ 1. do total ida 2 pon to s'Prim
. ta/logo

rgamo Nu 129.795 de 11 de abril de 1961
Requerente: IfIROSEL TAKASÁNI 310 PAVIO
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS iNTRODUZTDOSEN 33)(11ADEIRA"

TERMO Ne 182.965 de 19 de seteabre de 1966
Requerente: DANA CORPORATION . g E.U.A.
Privi14gio de Invengão: "JUNTA UNIVERSAL DE VELOCIDAIMCKW0TANTN4 •

.1. -. "APERFEIÇOAMENTO& INTRODUZID0113/4 DE1BADIER01 1 OnatitUlde
por um Corpo convencional de =doira com-ae extremidades inferi:nem ela
chapa 'de ferro, tornado por braços 1- de . tadeirs, articulados inferi,
Mente em forma de "V" por meio de fixo .2. que Configura uma dobrado
g% coa as abas metiliCall de bledinterior'÷ de tal nodo OU: quando a
desemeadeira está em posigão de uso, Com oe braço., e emposigto extrá
ma, o bico .3. encontra-se fechado, pronto para se intrOdusidd'ne ter,.
ra e caracterizado por ter internamente, ~doi laterais do tua dest.brW
gos um dep6sito metálico alongado onde se deposita . a sebenta sob..

combinação, um membro externo (10) tendo uma abertura estendendo-se azia
mente na mesma, net membro interno (24) recebido dentro de dita abertura e
radialmente (34) formadas na parte do mesmo circundando a abertura co meA
-mo, dito membro interno (214) tendo uma pluralidade de ranhuras (36) formA
das na periferia do mesmo com cada uma das ditas ranburas no dito membro/ .
Interno ficando disposta numa relação aos pares de imagem de espelho coe
a ranhura no dito membro externo, uma pluralidade de membros de transfe../
rencia de torque (38), com pelo menos um posicionado dentro de cada um de

o qual no mesmo prumo se encontra o dosador formado por dUaeparedes
metálicas laterais trapezoidais ligadas por eixo mais ou me •
nos 'central e que 4 configurado por um oilindro -7 central, prelo ao
referido eixo e-possuidor . de rebaixo -8-'em forma de aetro ellindriCea
destinado a receber a semente da caixa -4- deixando-a cair 'CMs de
capa -9- de contorno cilindrieb e que envolve o cilindrO'gln v1011
.do-se inferiormente na altura da guia -11- ati o interior 00 bico ustí
lico inferior.da:semeadeira; pelo fato de superiormente e dephito.8.possuir uma palheta de borracha -12. ubclioirada ali braço pelo suporte
-13- Imed¡ali.Ldente acima e encostada à boca do depósito -ti- de toda 1

dito par de ranhuras (34; 36) para transferir torque entre ditos membros/

limpar e raspar o dosado:. do :mas° de Mentes; pelo fato do MIM.,

REIXINDICACUES
-

1 - Uma Junta Universal de velocidade consta:st', compreendendo em
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por um braço dê alavanca-14,,
to do Inocula do elp,ndro .7 ser obtido
ao eixo -6- e ligado pela outra extremidad e & outra alavanca
gonjugad o
de seMentesS.
que liga em Cotovelo ao braço oposto' ao do depósito

;pelo fato da semente, ter o seu movimento de abertura limitado por 11.
iltituaor .16- que impede o seu excessivo afastamento. .
Ponto mO 1 do total de 2 pontos apresentados.

_ffimmummi

~ta por REB tapo circular, aplicada e fixadO pOT dPItsi8i abata .4k
referida tlange inferior, com intercauçao de uma membrana ¡linde% cwk
constituinte de um diafragma, dita tampa sande datada apenas .45 mau
quena abertura central circular; • ainda, atravessando arando 10~4
do depósito, porím em nível bem pr6i1mo ao da !lanai Intefters sendo
previsto um conduto radial do ertrada . de COmbustíva, O otal Blvaip att
• centro do mesmo, onde um forma um alargameAtO terminal, ecm abertare,,
inferior, voltada para o diafragma, dite depósito tend0 tubi% em mieg
vel um pouco mais anis, na outro conduto* radial, constituinte de saídas
ire combustível para o carburador.
Ponto nO 1 do total de Y pontos apresentados.
14
1$
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TLIXO N d 41.621 de 31 de julho de 1962
,Requorentes LEONARD MORREU( . ALEMMA
Priv:ti:ele de Invenção: 'NOVO PROCESSO PARA FABRICAR Mana DE CROCOLATE/
IM VOEM:D.;

BARRAS, BEM

POR INTERMÉDIO DO MESMO'

/*

ANIIIIRIcACtas

/ Nevo processo para fabricar pacotes de chMeolate em forma do /

barral; earacterirade polo fato de que peças individuais de chocolate, perla
auzidne separadamente, nile embaladas e formadas e dimensionadas de aeárdo/
tom as peças de Uma barra de chocolate ranhurada, &Re arrumadas, sob canta
to pelos centos, ei forma de uma barra em uma a6 camada sabre nt:b adalutda
folha de apOio, sendo na grupo do peças de chocolate assim preparado lerado a uma ¥ÉqUina de empacotamento e •n..4rrado em um invólucro.'
ReLvindiea- mhe a prioridade do corroatondente podido depositado ma
Alne.nha em 8 de dezembro de 1561 sob no M 51.11Z V/Ib/81 a.
Ponto no 1 de total de 5 pontos epresontadoe.
Fim.1

TEM N e 183.145 do 23 de oatembro'de 1966.*
Requerentes 3010 ANTUNES PASMAI BRASA - 9~10
DilliCUL6Fs
Pad:41410 de Invenção; 'DISPOSITIVO OUTRO. Recue'
1/IVIRDIe4CONS
.

LIO de

/3

COMO EMBALAORK,FABRICADA /

Diopeaitive contra roubo de vaiei:loa; :servindo taabám como apara
testo pata Verificailo de.nivel le soabnetível para a alimenta -

opie dos carburador, e ainda pira i exame das condiçOee de nabalbo do

tingido do dietribuidor, seranteriaádo per compreender inicialmente um
"agaloo depósito de combuotível, interoalado, em posiçío vertical, mal
Rimentaçío de"Ilóido proveniente aik bomba para. carburador, depósitoeste a. formate preferir:temente eillndrioo, com dnas flanges extremas a.
fechado inferia'Melarei , ""Ppoo tiVanslote inferiu e Superior, hem como

wERMO NO 149.573 de 3 de Junho de 19o3
Requerente: THE RELIARCE ELECTRIC AND ENGINEER/NG COMPANT m Xg.rUs
Privilegio de invonciot • BALANÇAS AUTOMÁTICAS DE QUADRANTE
REIVINDICAÇOES
1 - Uma balança automdtica de quadrante compreendeu
do, em combinado, um mecanismo de pesagem, uma carta montada cata

cionAriamente, um indicador montado articuladamente conectado optrantemente ao mecaniemo de pesagem e mo yivel traniaveraalMante a ta
ce da carta, caracterizada. pelo fato de incluir maior de calibra e.
omm eldetiooe conectados operantemento ao indicador é meio. para
ajuetaren coletivamente os meiem do calibragem para neohm ajusta-1
ma a nenaitiliáade da balança de maneira que o indicador tenha/
ui movimento linear.
Tonto me 1 de 15 pentoe.aprecentadoc
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'MUNO /10 150.935 do 19 de julho de 1963

Requerente.* STANDARD EIECTRICA S/A = GUANABARa
gPivilegio de Invenção: "CABOS ELETRICOS"
REIEINDICACDES

-/. - Um método de fabricação de cabo elétrico que inclua a etapa de
aliMentação do um gée inerte em uma tira de Metal dobrado formada de modo/
a conter Um inicie° e a soldagem dos bordas da tira de metal por meio de um
arco elétrico protegido por um gás, para constituir inc tubo de metal duo /
Contém o núcleo.
nelvindina-ee á prioridade do correspondente pedido.d•pesitado tu?
Inglaterra sob n g 28.060 eá 20 de julho de 1962.
bastis ng 1 do total de 13 pontos apreoentadoa.

Abril do 1971 168C

rinado pelo fato do caco intorno aor dividido de'una tabuiNgo Sadd
dirigida paru baixo focbat , na nua extremidade inferior polo material do enchimento ser abastoeido do cima para o interior 60 0a00 in.tcrato enquanto o'acemo ca apreaanta ainda inteiriço com a tubulação/
floco, e pelo Pita dosfaco intorno mor inserido do cima, quando a cai
xa externa . 6 aborta pele-menoe na eus parte euperier, atravís um de
lacamento recíproco para o interior da dita caixa . ap6M ter nide abas:
tecido ao mesmo pelo menos parte da quantidade do material do onchi
. santo d cor acondicionado, a :tad(. interno, apde ter eido a inteira./
quantidade de material de enchimento abaeteoida ao meemos sendo fe
abado e dividido da tubaleção caco anterior 4 ou em relaçãO OeM
ó
fechamento da cairo externa,
•
Reivindica-aa prioridade ao corroopondento pedido, ao
pooltado na Repartição de .Patentee da Suécia, ma 20 de maio do 1963,
oob no 5552,
Ponto na 1 de 3 pontoe apreeentstace,

Fig.1)
8
YIRMO Re 158.200 da T :de abril de 1964
Requerantet MINNESOTA POING ABU MANSPACTURING COMPARE'. • E.U.A.
Privilégio .de Invençãos oCONECTOR DO PIOS, DRSMONTIVML*
guavIRDICACOR$

1 . Va 'conjunto ponector finto para proporcionar conexão desmontá
eel, •se:mica • elétrica com na fio cumm loolamonto, caracterizado por com- .
preender uma base com Uma passagem paru receber um fio e tta recesso trans'
'formal estreito • alongado para receber uma chapa conectora, e uma abana/
Conectara que apresenta uma perna fina, flEdvel e com entalha profundo,/
que liga com o fio; tendo também • conjunto um parafuso que prende ria
98, tendo o parafuect um pescoço de menor dilnetro do que a parte roscada,
tendo a chapa ennectoris uma abertura de tamanho adequado para rec e' ber o /
pescoço do parafuso mas não a parte roscada ou a cabeça, estando esta a-/
nertura suplementada por uma abertura et comunicação qne permite admitir/
0 pai:tono dentro da primeira abertura, sendo o eixo do parafuso paralelo/
com a linha de delationtagsna da chapa conectora, e tendo a passagem que
Cabe O fio formato apropriado para manter o fio em.pos1ção durante a reáo
oâo de chapa coniCtora.
'Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
.acte Xotados Unidos da América em 8 do abril de 1963 sob n g 271.'h.
Ponto ng 1 do total de 2 pontos apree na+.doe:

TERMO /01'159.301 de 19 de maio de 1964.
Requerente' AM AKERIORD 8 RAUSING - STML
rrivii4gio de invençaou P . 1200Eá0 PARA A PPOMIO DX 2NBALAGE2i S 0
RDIVIDDIOAÇOW

1 - Dá processo para a produção de embalagens do tipo
comproonde,
de um lado, uma caixa externa fechada de papel ou de
.
out
material rígido esmelhante definido a forma de embalagem, a dita cai
za externa consta-tina° preferiveliente de uma arede lateral tubular
c . de . duas paredes extremas, e; por outro lado, de um p ano interno se
lado . 00nnietinda de uma película pldstica delgada ou de um material/
de embalagem flexível • delgado semelhante, o dita saco interno contendo Um liquido um material de enchimento fluente • lotando eeeenci
almonte a cavidade interior da caie& externa coMpletamente, caracte-,

TERMO NO 167.811 / de 15 de março de 1965
Requerentes MATA LIMITES e CANADA
Privilégio de Invençãot ',APERFEIÇOAMENTOS EM . CALÇADOS PUSTICOS"
RENINDICAcIEs

Aperfeiçoamentos ois calçados plástiCoo, caracterizados pelo fp
to de que na sola • principalmente no salto são previstan cavidades tronco
.eGnicas, que deaembocam internamente no artigo, pelo diámetro menor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado De!
França em 20 de março dl 1964, eob n g 968.164.
Ponto ngj, do total de 2 Pontos apresentados.

FIO, 1
fÉNMO N o 163.439 de 15 de outubro de

196 4

Requerente: ORLANDO RODRIGUES e e 8110 PAULO

Privilégio de Invencliol "LhaTaRNA CONJUGADA A ASPIRADOR DE PI) OU A VENTEI&
DOR"
REIVIRDICACUES

1 - LARraRNA CONJUGADA A ASPIRADOR DE PO OS It VENTILADOR, eompreem
ierdo estojo portador de pilhas,prevista tampa rosqueada para acesso ao 1,5
terior,d‘nstojo, caracterizada polo fato de que a extremidade Oposta do
_estojo se apresenta em ind, sendo que no topo de um dós . ramos Sa encontra,
lente que recobre usual liimpada elétrica, enquantoéquo ao topo oposto pe-9
deu sc adaptar, por resqueamentos luvas portadora:3 de motores elitriooDe

` . :rs

--unziá-le:ra 26
_•^

,

um 48los associado a turbina aspiradora do ar, latoralmonto kqral 6 pro-r
vista aaida can saco coletor do pó, estando as bordas livron da luva muni
da do foixonaio cardas.
Ponto no 1 do total do 3 pontos apresontadoa.
7 6 8

o
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TPÉND No 172.221 de 18 do agosto de,1965.
Roquerento: ST. REGIS ROER COMPANY Privilágio de Invenção, ' "PROCESSO E APAREM PARA ENCHER RECIPIENTES
COM SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS EM POREA DE PART1CULASr
REIVINDICAÇO28

TERMO No 170.054 de 31 de maio de .465
Requerente: PRESTO DOCE CO. INC. e . E.U.A.
Privilégio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM hauld DE VIAGEM"'
REIVINDICACUS

a - Aperfeiçoamentos em mala de viagem, formada por um par de segmentou &asseavas opostos, com arestas periféricas adaptada! para assumirem)
una posição substancialmente justaposta quando a mala estiver fechada, caracterizados por abrange: um membro de 'rodapé ou sanefa, afixado 1 aresta
periférica de um dos segmentos da mala, e um dispositivo de trinco eu traz
quite, associado ao membro-rodapé, para fixar dabt1cavelmente os segmentos
•Ia mala nm ao outro,. sendo o membro*radap j de foraação integral, e coa-/ /
preendendo uma aba longitudinal, CUJA super/Ias de,tOPo exposta situa-cal
em subctancialmente a mesmo plano que contínt a superfície de tópo do sog-2
mento da mala ao qual ale •ntá associado; um par da flangen longltudinaie/
o lateralments espaçadas, que se projatax doada o lado inf.rior da dita a.
ha, no sentido de formarei uma calha interna, sendo Q ue o disPosItivo-‘trild
00 empreende uma Chapa plana da montagem, sobrejacento superfleie de 49
po da dita aba, • em contacto rente ou nivelado com a mesma, :tendo a chaPe
,de montagem uma abertura trespassante; um membro-moldura, suspenso da cha.
pa de montagem e entendendo-ao atraÇjia de uma abertura forrada 411 dita aba„
• disposto dentro da aludida calha interna; iam meio Para,pngaJar a presi-/
aba, entre a chapa de montagem e o membro-moldura; e um imbolo eu morgu/ha
dor, ma montagem resiliente para atuar o meio que engaja a presilha, cuja/
ambolo tem uma parte de boto de pressão, disposta na refeaida abertura do
chapa de montagem, sendo que a superfície de tapo da parte de botão de
pressão situa-se normalmente em aubatancialmente o mesmo plano . eamo a zupe/

fície de tópo da chapa de !montagem:
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depo.it.da nos
Estados Unidos da América em 28 de ;m1ho ãe 1964 wsb na 385.66i.
Ponto n 5 1 do total da 20 pontos apresentados.

1. - Um processo para encher recipientes com aubstEnciao colidas C3
fólana do partículas socas quo se caracteriza por conproendors
(a) introduzir-se uma corrente fluente consitindo do uma mistura do .
particulas da substencia sólida seca o da um gáD inorto num boçal de
encher toados
(I) aberturas de admissão o do descarga;
(II) um canal curvilineo "entre as aberturas de admissão e de deacarga;
(III) um canal ventilador do gás ligando-se com o canal curvilíneo num
ponto de periferia interna do canal curvilineo que nitua_ne mais per.
to do centro de curvatura do canal curVilineo que a periferia externa.
que está diretamente oposta ao pontó da periforia interna no qual o -.
mal de , jentilaçio liga-se
gás
com o canal curvilíneo:
em cujo canal Curvilíneo a corrente fluente e submetida eadas forças e
centrifugas produzidas pelas mudanças de direção imprimidas 1 corrente
durante sua passagem atrav4s o dito caáal curvi/ineo e a corrente ó r2
distribuida para produzir uma corrente de géo
que e aubstancialmente_e
senta de partículas sólidas;
(b)extraindo-se a dita corrente de gác que á essencialmente livre de o
particulao ' sólidas atraves o canal de ventilação do gás do bico-de ela
cher, •
(c) : descarregando-se as parteo restantes da corrente original que cone
tem uma. menor concentração de gás, e uma maior concentração eu parte*.
por volume de partículas Baldas do canal curvilíneo atrav‘o a abertura de descarga do 'bico de encher para o interior do recipiente de em.e
balagem.
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

22

T221113 IN 173.137 de 14 de setembro de 1965.
Requerentes ALFRED nyzs G.m.b.H. - ALEMASH6
Privilegio de Invenção: "PERNA TELESCÓPICA; ESPECIALMEtiTE PARA AUTOM.
VAIS'
daainICP45FS
.
1 - Perna telescopica, especialmente para veículos auto-motores que
cómpreande um meio- elástico, preferlvelmenta uma mola helicoidal pare
a suspensão elástica entre as rodas portadoras o a caixa docarro, um
amortecedor hidráulico do oacilaçãos e um cilindro tensor de mola suja
-ito a prescão hidráulica por meio de . um regulador automático de nível
carctcrIzada pelo fato do que uma pc. rnraGao, por moio da qual durante a regulagem o liquido passa da cemara de pressão de um cilindro teg
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Cot d4 Mola para a etmara de trabalho-do amortecedor hidrtullice de'es.
CilaçOes, fica fechada ajústad'amente por uma válvula durante o tempo +Mu que uma haste de exiba° se encontra por baixo da posição cOrrespoa
dente ao seu nível nominal.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondente m
pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha. em 2 de (lens
bro de 1964, eob n o Sch-36.199 11/630.
Ponto no 1 de total tio 3 apresentados.

Abril de
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Beivindica.se a prioridade do.aorreependetevelllefaIlbeeneesi
idos litadoe %idem da imbrica em 21 de janoiro di 190.peloitedigkoMPot
Ponto no l ' do total do jj pátio aprodedt44. 98 .
na

.4

diRMO Ne 176.713 de 29 . d. disanbro de Md
Isquorontol,T.X.A.SA. INDUZIU. YAdtOMM 333 MÃO .adiftVINIU5
Pilivz T o lua nivaitatu le POVO usei" DE nounage re¥1131~1119:

Ing/IdDnudip
I, - Miro alistei' do rocuporagdo para !Minitel,' OMR
TorieReo pela ausencia de au!Ja intaxma & nolanresulnadonmo
Ponto ne 1 do 5 pontes aprosenta4068

ifamo Ne 175.434 de 3 de dezembro de 1965.
pequerente, CISA SOCIÉTÉ AROME - ROXO.
Privilegio de Invoncão: "PROCESSO PARA J. /MB:MUÇU DE NOVOS ODECUES
e& ArSHAQUINONA.
REI1a8PTCAOW
- Processo para

fabPiCa0:0 de novos corantes de antraquidona,
que contiim um grupo amou, cicloalcoll, aralcoil ou aril-ureído, em

lÉMO ão 177.475 6. 2 de março Be. 1966
Requeremtor J. R. OBlOY S.A. .o suiçA
'Priviillaio de Invençãot s PROCNSSO PARA PRODUZIR CORAR221
Ameamunibilewm.
IMOS*

a

tmà posição-alfa, caracterizado pelo fato de se fazer reagir alta-agi,
noantraquinona com um isocianato de alcolla, cicloalcofla, aralcollaaz urna.

RMITINDICACO3.5

1 - Proceloso para a produção de corantes antraquianieee deidedli
.aracterizado pelo fato de si ressir com um sulfonante uma 1,11-dieni5o."
CraquinOna da fármula I

Finalmente a depositante reivindima a prioridads dos correspondma„
pedidos, depostit'ados na Repartição de Patentes da Suiça, em 4 do
dezembro de 1964 • 15 de abril de 1965, sob os non 15.745/64 • 5.304/
/65, respectivamente.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentados. •

(I)
AM

N0 176.112 de 30 de dezembro de 1965
Roquerent.: ROMS A HAAS COMPANY
1.8.A,
Privilégio de invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAU0 Dm PINENO-DI-AmTWAS.
?IRMO

RWINDICACOMQ

% - Om proceseo para a preparação de pineno-di-aminae, car'acteri..
gado por facer ' reagir alfa-pinenO com ozónio na presença de um sacana :1
cantando de 1 s. .8 átomos de carbono, numa temperatura de cerca 015 -40C a
cerca de +400C, seguida de reação de osonidio formão com 1,0 equivalente
molar de bidrogenio numa temperatura de cerca de .400C a cerca de +50 9C e
Uma proseio manomitrica de cerca de 3,5 • cerca de 35,15 bg/ms 2 e, decolo
em um composto de fOrmula
RUH
na qual os radicais R são iguais ou diferentes, 'representam: hidrogenio
olcoilse de 1 a 12 átnmoa do °carbono, fenil, rani' aléoil-substátuido, /
tendo o substituinto alcoilice ate 8 átomo* de carbono, aralcoila ou ara/
folia aleoll-substitUide, tendo osubstituinte alcoilioo até 8 ' átomos de/
carbono, numa temperatura de cerca de 50 o a cerca de 2500 C, • numa prezai
manomátrica de cerca de 21 a 211 kg/c51 2 para formar'ama pinenoLdi-amina /
do fkmala

O
SM . A/
qual L significa ,o resto de um difenil-alcano,

eitentl-eielo-atieaue,/

dliOn11.4ter ou difenil-tio,eter, •ventualmente substituído, que 4 pregoe
por meio do um átomo de carbono de um anel bonsenieo
AO nitroginio • que/
contím no 'Ácido bons:mico pelo aenoe usa &toso de
hidreginio subetituive11
* Ri • fl2 rept...sentam, roo p eetivamente, um grupo
alquilo inferior, olim4f
tualmonte aubatituido, para a obtonção de uma,pistara de corantes autra.0
kuinOnicoa da composicio media da drmula

(In

-F L3-0032).

qual A algnifica um reste, co rrespdounte ao radica/ *
f ele um ditanil
.s1ceno, difenil-cieloalcano, difenil.iter oU eventUele
tente, ainda substituído, que é proso por meio de étom0e de carbono
dm! te
04ie benzenicos ao nitrogenio • ao grupo eulfOnieo,
eA roprecontà 1
e Ri
• R2 tem o eignificado indicado na fórmula 1.
Reivindica;.se • prioridade do correspondente pedido depositad•se
suíça em 3 de março de 1965 sob n o 2.938/65.
Ponte n0 1 do total do 2 pontos apresentadoop
dA
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¶r140 ,DO 278.916 do 22 do abri/ Co 19.15
178.472 de . 5 de abril de 1966
Requerente); KOFFEBS COMPANY INC..- ER.UU.
URRO Xe

Roqueronto: PAUL AUDUSW P nsPerria
prtyWato d. invencão, "BEWONBIRA nsOmastuni 722.Q.VE11 uurP

Wlvildgio do invenção: " PO MATISADOR XEROWFICO
• REIVINDICAÇOES
J. - Um pá matizador xorogréficl formado do pwotículas
Olibotancialmente, .esféricaa, tendo um calibro tédio do partículas ia
forior a 10 micra, c aracterizado por consiatir, es
sencisimento, do /
Porca de 5 a 100 em pOso, do pigmento e do coroa do 90 a 950, em peco, da resina tendo um valor tg de 30 a 6520 e um valor (n.'t ' o
0,15 a 0,35 .Condo sido a oPL-ada resina prepaxda em
forma de latext
ma proaonça de um agonie do traneferéncia de
cadeia orgénica tendo
um valor Co de, pelo menos, 0,1, por po/imerização catalítica, em
emuleãO aquosa, de u'a mi~a de monSmeroa do (1) pelo menos um mea.
bro escolhido ao grupo que consiste de est ix.mJ, Metacrilato de meti
aa, metacrilato de atila, a crilo-nitrila, acetado de vinha, e obre
to . de vinha, a (2) pelo menos um membro escOlhido no grupo elite consiste do acrilatos de alcoilaa nos quais o radicalalcoila tom até 12
dtomos de carbono, metacriláto do alcoila no qual o radical alcoila/

-REITINDICACIOES

1 . DEXONEIRA REVERSIVEL DE QUEDA LIVRE, oporande
d031103
produto nisturado,por moio do inversão da marche - do motor, soma° ano news
as operaOas, como a rotação. do tambor.mistmradow O a inVorS30 . 40 necmoD41
bem como o elevar o baixar a caçamba °lavatório, pão ofetnadao

DO2 nu M
motor, sendo o guincho de cabo vara a caçanba oloVatSria Abro una rodo 34

vre travada . aponas om uma sei 'direção do rotação, caracterizada per achar./
intercalada antro o guincho do cabo da emçmMba alimontadora, ou °atroa
dispositivos para suspender o baixar osta, o o rospective acicmamento, I.100
ongrenagem com movimento ee omitido contrário, condo Gota engrenagem aci0.
nada por uma roda do corronto, uma raia de Contou Ca por outros olcmontoo/
acionadores, uma roda livro ostando montada antro rodo
a
Qo guronto o O
olmo acionador do motor ou o motor de on2ronegem,
Roivindica-se a prioridade do correspondente DotIldo 1opoolto60 ha
Alemanha em 28 de janeiro do 1966 nob ma J 29.921 V/80
Ponto =2 1 do total de 9 pontos aprosontadoSe

tem de 2 a 12 ítomos do carbono, acetado do vinila, o cloreto de vi-)
nilideno, sendo a proporção relativa do (1) para (2), na citada mie^
tura, escolhida do modo a forMar un polínoro tendo

U3 valor Tg do 3Ó
-6520 o estando o citado agente de transforincia de cadeia presente,/

numa quantidad2 et-)ficionto para produzir na polímero com ta valor(nh
C e estando o citado agente de transferencia do cadeia presente num
ma quantidade suficiente para produzir um polímero com um valor (n)o
,de 0,15 a 0,35; tendo sido o citado pigmanto, uniformammwe distri
baldo dentro do citado latex; e tendo sido o, Tate7, que ocatez o pa
mento saoo para formar partículas de p6, subs t
ancialmente osf6ricao/
tendo um calibre médio de partículas de menos de 10 micra,
a
Reivindica-me prioridade deste pedido, depositado Reiço do patontem Dorto-amorleama, em 6 de abril 1965, sob ne
44a .
104.
Ponto n2 1 do 12 pontoe apreee0.adoe.

e

V2RM0 N 2 1 79.384 de 10 do maio de 1966
Reçacronto; HOYDIO FRANCISCO = SIO PAULO
Privil6gio de Invenção: "UM APERFEIÇOAMENTO EM /NSTRUMENTO MUSICAL MANUAL
MULTICORDIO"
REIVINDICACOES
1 - APERFRIÇOAMPáTO Ra INSTRUMSNTO MUSICAL MANUAL MULTICORDIO, qa
racterisado por se formar de uma caixa de roseon,ancia (1) com clavilhas /
(2) na fronto, das quais saem as cordas (5) sara as notas naturais, o cor
das (4) para sLstenidos o bemOis, com os respee ,bivos sinais indicatiroe
(5), t6dan elas apoiadas on . cmvalotos convenc1ona-1s, paralelas
110 caixa do rouco:Anela o tamb8M entro 4.
Ponto único apresentado.

640

fundo /

1211330 1g0 179.400 de 11 ao maio de 1966.
Requerente: ROHM AND MAAR conpur - E.U.A.
FriVilegio do InvenqZot "PROCESSO PARA PREPARAR 2-(ONIEMA-ALOENIL)-OUANARINA E PR0CES9l PARA PREPARAR POL/MEROS DE 2-(6/430A-ALCFSEIL)-GUABAxg
'NAS"
BRIT(NDICAQUE

1 - Processo para preparar 2-(6meg a -a/ceni1)-guanaminals, coracterita
do pelos estágios de
1) reagir uma nitrila de um ácido aleaálco da fOrmula
5 -002-CS
(1).
em que R 6 um radical alcenil que tem do 3 a 9 átamos do carbono som nn
radical terminal 112 0.-C < , com di-ciazo-&i-omidn, no proncnçu do um -catalisador básico o numa temporaturaJdo càca de IsO ct e nocd. Da, -.
formar um composto da fOrmulat

(.T*1
sm que R e definido como acima e, se desejado,
(2) reagir dito composto de fOrmula (II) com um sldeldo tal acuo
formaldeido ou gerador dele, a cetaldeldo, bu tir.aldoldo ou boosolduJio
'para formar um composto da fOrmula

R."
E so. N
I
R - cH2 - C
s.,- E

•
NR4

Cr

rIF!.f.V.!‘

42 ;29 R è 41 , '"rldo ermo anima •
E l , R2 , R") , e, R io cada um E ou em radical R'OE em que R' é.o radical do aldeído usado, cem a eoudição de que, pala menos, un de
1
2 3 eR4. suo
twd,s,a
seja a, 41, ainda., se qulaer:
(3) reagir os reclinais R'OB de dito carroste de fárza/a (II) coa nts

Abril
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de 1971

1689

e aplicados paralela e transvorsalmonte, com perfeita justaposiçio ou ia.
terlIgação lateral, e convoniontemente ancorados, pelas extremidades, nos
trollças longitudinais da estrutura suporto.
Ponto n . 1 do total de

pontcs apresentaaos.

(C1-06 )-caturedo, em um ralo árido, remando assim ua cozoostod Ormula

em quo R definiào como acima, e
R5 , E 6 , U 7 e R6 são cada um E ou R' OR' um que R , deiinido como acima e R . ; eradical do uni . álcool (C, - 00-saturado, com a cor
Cligio de que polo menos um ao dites R 5 , r..` , '1,1 e

Ra não seja H.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado na -

Repartição do Patentes dos Estados Unidos da Am;rica, em 13 de maio de
1935, sob n . 1+55.613.Ponto n e 1 do total de 9 apresentados.
rRumo 5 2

Roqueronto; NONSANTO COMPAe - MOD.

1 - Tormopoliamida linear formadora de fibra, caracte
risada pelo fato de mor oompoeta de (A? 1 a eS mol por conto, baseadoe no pôs() molocular da terpolissidá, de unidades representadas pe
estrul.ora:

)a

ao
ff

6 _ - _ (22.)

•

de unidadoe rep.recantuntee pela estrutura:
O

ce_

N - CH2 - H . - la 2 - N - C - OR2

o
t

O - CR
2 -C

gLal R etatro do grupo, que consiste de tetrametileno'e 1,4-cielooxileno e (C) 1 á 50 sol por

-

eemze,

UPUDICAgeR
,

1 - Doolatnrador da nana do açúcar, .iiso, cereais e ~roa, ca.'

ractorita4o constituir-os do una armação contendo um r eco p ticulo em /
que se alo:a mrÁl cruCota diplm risidzmoTt.. , arixo;n num eixo acionado Por/
melo de tomsda do fórça de trattf, motor eUtrieo, eu c:atros meios motri.

bancado no pieo molecular da

sais extensos da aludida cruzeta umas . racas rixas que estio voltadas Para
o lado de uma abertura praticada na parte pástero- superlor da adquiaa, em
que deseabora o produtd.provealente da moega de tam pa
bascoeli••1 e MU,
dispnado-se as abertura superior da armsCçie uma taMpa
lados, e, no lado oposto, um parafuso arsilulade

ariiewlada anm

6-

-

tema na perigío fechada, mantendo-se dita tampa aber ga por aedo de do.ls.pik
cidenos •ncestos inclinado., eu que se apoiam . os braços . d. coneoiim'Ade
ác lateral da dita tampa.
e,
Ponto u . 1 do total de 4 pontos apresantados.

I*3

Reivindica-se prioridade do corrispontente pedido, de
poentano na Repartição de patontos doe Estados %ido', da Andrica do
Norte, se 7 do junho de

1965,

sob n.

e. 455.960 e 462.(,57, respectiva

mente.
Ponto n. 1 do

6

pontoe apreeentacos',,

IbM0 N e 179.581 do 18 de nado de 1966
Requerente: FLAVIO MINDLIN GUIMARENS, MA16LEN SIEG LiNDA • ROURTO LOES
. 5Z0 PAULO
Privilágio do Invenção: "NOVA COBERTURA DESMONTÁVEL' PARA PAVILNOES E OU./
IR OS
REIVINDICAÇOES

I - Nova cobertura desmontável

para pa sci:lb -ries o outros, compree„doendo Inicialmente, uma estrutura metálica de 'suporte, composta a partir/

do dois alinhamentos extremos longitudinais do pilares, interligados suP/
rico-monte por treliças, votas estando ancoradas no solo por intermédio de
'rabos cara c terizada polo fato de a cob .r tura prOpriaMente dita ser constj.
ttAidg por uma reqa;noi& dó balões . Plstiens. à-Unireis com g comprimido, .

d

Wa.tinft 41944 014a alip./;

R O.

N - (CR

SA0

Priviligio da lavei:aio: . DzwirunnAtin DE CL:i4 D3 AÇá:CAB, NILRO, CURAM
' N G7E2D.S.

terçollamida, de unidades representadas pela estrutura:
E

1966

aos, articulando-se os cada par do braço radial da dita cruzeta, um cen/
junto de martelos batedores dispostos em forma do pontoo aotálleos volta.
dos, qmamao em peesieeomoeto, para ' a periferia, dispondo-oo alia dois rano*,

(m) 1 • 98 r,c? por censo, baecadce no peso molecular da terpoliamida

É

de

PAT.10

Pr:..vilégio do inveneão, " TERPOSIAMIDA FORMADORA Ia FIBRA LINEAR F
PROCESSO PARA PRODUCK0 DA LIMPA
REIIiINDICAOES

2
(11

MEU N . 179.546 de . 8 de sala

akver.ntG: mivm.no shJigad, APTOB =anui o RaNOUL oommi DE MBLLO

179.475 de 12 domai() de 1966

.5_

ç g. G.1

TPÉYM N . 179.631 de 19 de maio de 1966.
Requerente: MARTIN-MARIETTA CORPORATION . 1511,14
P rivilegio

de Invenção: "MÉTODO DE 0BgN010 DO áffixfflIktflff
4
.
'1}EIVINDICAÇOSR

--1

- Metodo de obtençio de azo-corantes, da fe/IffiCaral

MAM* 26
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OSO-Na.t

earactarizado pelo fato de .,..preender a fase de copular qUantidade5
&imolares de 5-4-aminofeni1tiossultato de sódio diazotizado e acetoa,
Oeto-2',5t-dimetoxianilida.
.! A requerente reivindica a.prioride:de do pedido de patente, depositl
sob n2 463.348 de 11 de junho de
do nos Estadoe Unidos da

fen

1965.
. Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
TIRMO N 2 179.679 de 20 de maio de 1966
Requerente: MONSANTO COMPANY = =E.U.A.
Priviligio . de Invenção; "PROCESSO PARA PRODn ZIR UMA TERFOLIAMIDA LINEAR /1
FORMADORA DE FIBRAS
WVINDICACCES

.1 . Processo para produzir uma terpoliamida linear formadora de (

Abril de 1971

(10,008 maga4t1oos poraidenteo de nageetleagto aaieotr4pica, com n5
Nonato do bentas o dotado do olatratura . orietalina coibia& o uma nu
gap 12101 dos orlotals orientada'subetanoialaente segundo o sintido
Ria1s feita a.parOir de. uma liga contendo, al‘a de Be e das impureza*
normais, 16-42% de Co, 7-20% de Ni, 6 -11% de Al, 0,10% de Ott, 1-10% .
do Ti, 0.4% de Oh, 0-8% de To, 0-1% de Si, 0-1% de 8, sendo uma nalSG
Cundida dessa liga resfriada a una gradacío de temperatura decresest•
carastiorigado pelo tato do, apOs ter sido removida a .pelicula de Omia
do entre a semente e a massa fundida, mr posta a' massa em contacto
coa uma semente, por processo conhecido, dotada de estrutura anotai".
na cUbica, cuja direçie 100 se orienta axialmente • Ca*, no estado 4.
quido, ; miscível com a massa fundida, durante cujo contacto a semente se funde percialment, e forma uma superfleis limite dendritioa a
prasentanlo uma direçãO 100 axialmente orientada doa cristais,' asaim0
como pelo fato de velocidade de solidificaçio R (dada em em/min), ~I
determinado teor de Ti e determinado gradiente de temperatura 0 (dada
em 2 0/mm) da frente cie eolidificação, poder ser mantida abaixo de do.
terminado-vale'r máximo.
/
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,d1,
positado na Repartição de Patentes da Holanda, em de junho de 196%
sob n a 6507303.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

tibras a qual é composta de (A) de 1 a 98 moi %, tomando como base o peso
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5

el 111111111111i

HO
I

.

(08 2 ) 6

-

II

411111
C..

ir

qH ) rnax 2:5.1065,0v

2

R
qual R 4 escolhido do grupo que consisto de hidrogenio e grupos'alcoi.
11 ,. , contendo de 1 a 3 átomos de carbono e (C) de l'a.50 moi %, .tomando el
Mo base o piso molecular da terpoiiamida, de unidade representadas pela
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Caracterizado por interpolimerizar proporções substancialmente.equimoleca
lares de herametileno dic(Wfa f ácido adípico ) proporçãea substancial
Mente equimoleculares de ácido fenilenodioxi diacético e um ácido fenilia
dano .dicarboxilico e hexametileno diamina e (c) proporçUs substancialmea
to equimoleculares de ácido tereftelico e hexametileno diamina, sendo que
C componente (A) está presente numa quantidade suficiente pará proporcio.
nar de / a 90 atei % da terpoliamida, o componente (b) está presente numa/
pantidade suficiente para proporcionar de 1 a 98 moi % da terpoliamida e
• componente (C) está presente numa quantidade suficiente para proporOlo..
Mie de 1 a 50 moi % da terpoliamida.
Reivindica-se a PvÁnr i(l!rde do correspondente pedido depositado g
nos Ratados Unidos da America em 21 do maio do 1965 sob n e 457.806.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apreeentados.
Itemo N a 180.216 de 6 de junho de 1966. ,

Requerentes N.V.PfiltIP5 , GLOEILAMPENFABRISKRN Egnixrdn

Privilegio de Invençãos H iPERFSIQOAMENTOS EM ' OU
DE PARRICAÇãO DE CORPOS MAGNÉTICOS PERMANENTES

RELATIVOS A PROCESSOS
DE MAGNICIZAÇÃO ANISO

2R6PICA. OON O FORMATO DE HASTES, DOTADOS D3 ESTRUTURA CRISTALINA Odla
CO. R UMA DIREQ10

11101 NOS

CRISTAIS QUE ESSENCIALMENTE ORIENTADA NO

SENTIDO AXIAL"
REIVTNDICAÇOSS

1 - Aperf . lco s mento s,"

em

nu

relativos n prodesSOs de fabriolSgo •
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180.733 de 24 de junho-de 1966
Requerente: FAEZWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAPT vorm.Meieter Iuoiue
& Bruning - ALEMANHA

Privilégio de invenção: n COMPOSIÇOES CONTENDO

AGUA PARA TING1MENTO

ESTAMPAGEM DE POLIMERIZADOS E 00 -POLI.;
MERIZADOS DE ACRILONITRILA
REIVINDICACOES

1 - Composiçãee contendo dgua para o ' tingimento e eia
campagem de po.,„imerizadoe e copolimerizadoe de acrilonitrila canto-.
terimadaff peio fato de conterem de 0,006% á 2%, relativo ao peso da
eemposição, de um azocorante bgeico . da f4rmula gerais

Cm que E significa um radical benzeno ounaftaleW R um radical
oiclamonio ligado ao 'radical arom gtico por uma ligação simples, A
significa o radical de um componente de copulaçâo e X um anion, hem
como doidos orgânicos e inorgânico; ou caie de reação doida em uma
quantidade que se tenha um valor de pE na faixa entre 2 e 7, de Prl
farinada 4 atd 5.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,d2
positado na Repartição de patentes da Alemanha, a,la 25 de junho de
1965. sob nr F 46 , 432 IVo/8m.
Ponto n2 1 de 2 pontes apresentados.

de 171 1G91

.

a:J0109 180.729 de 24 'de junho de 196É
logliere nte: STANDARD ELECTRICA S/A. - GUAUABARA
roa-co
' Privilégio co Invenção '.'PROCESSO E DISPOSITIVO PARA MnALIZAR

fU0 N o 181.038 de 7 de julho do 1966
:equerento: GENERAL ELECTRIC COMPANY .
PriViléaio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MAQUINA DINAMOELÉTRICA

OUTORES"

m

.

REIVINDICACDES
REIVINDTCAÇOES

, 1 Um m4todo de metalizar uma área predeterminada da superff,e

* 1 - Aperfeiçoamentos cm máquina dinameiclUrica, incluindo um onro.
lamento estator tendo voltas de extremidade, e uma armação raciialmonto-dial

cie do um dispositivo semicondutor de silicio, caracterizado neste por
,

comproender as etapas de. formar uma camada de Oxido numa superfície quo tem uma abertura na dita área predeterminada; evaporar alumínio na
dita suporficie sôbre o Oxido e na janela em contato com o silicio sobreposto; evaporar níquel sabre a superfície total; aquecer o dito di.a
positivo para formar uma liga de alumínio-sinalo-níq u el na dita áreapredeterminada; e corroer seletivamente o dito disco onde o níquel pez
Mamo° na
2'

dita área predeterminada.

inalmente a requerente reivindica a prioridade do corrospon--

dente podido do positado na Repartição de P atentes dos Estados unidosda América do Norte em 28 de junho de 1965, sob o n o 467.775.
P

onto n 5 1 do total de L pontos aPresentadts'.

4 13

/6/2

osta deslocada das voltas de extremidade para suportar as Voltas de oxtra.

'lidada encaixando-se - nas suas primoiras bordas, um arranjo olástico pira g
lustar as voltas de extremidade à armação, caracterizados por compreendor/:
'm anel em contato com as segundas bordas das voltas de erlremidado

seo opostas às primeiras bordas; uma tira do . mola cercando dito anel em um
lado opostos às voltas de extremidade; uma pluralidade de membros do ton-/
são para ajustar dita tira do mola e dito anol à armação, do forma a ajustar as voltas de extremidade ontre a armação o dito anel; uma pluralidado/
de bloCos apOio . interpostos entre dito anel e dita tira de Mola entro di-)
tos membros de tensão, de forma a fazer com que dita tira ele mola seja levantada de dito anel sob ditos membros de tensão, por moio do que dita ti.
ra de mola é . desviável para manter uma fOrça elástica em ditos membros de
tensão, por moio de que dita tira de moia é desviável para manter uma fr.
ça elástica em ditos membros de tensão, dito anel, e as voltas de extremi.
dado de enrolamento de estator.
*

TÊEMO N o 180.969 de 5 de julho do 1966
Roquerente: PROGRESS-INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA idABAMENTOS.

Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado nob

Estadas Unidos da América em 20 de julho de 1965 sob n o 473.356.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

LTDA. - 80 PAULO
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Privilegio de Invenção: "PR0C1S0 PARA FABRICAÇãO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇãO E REVESTIMENTOS PRÉFABRICADOS"'
.REIVINDICAÇQES

1 -Processo para . fabricação de materiais . para constuçao e reyestl
mentos prefabriaadosi caracterizado por isso, que materiais de rezinas
alateticas funcionais como aglutinante numa mistura de uma argamassa contendo material de enchimento inorgÊmico, 0.701140 e ou silicatos
com a qual á revestido . um material de suporte, reagindo e curando,formando um produto transportával,e aplicável como elemento com gstabilidado prOpria, sem necesidade de preparação de measas. na obra, sem necessidade de ferramentas de corte, ou revestimentos, as quais, aluis a
aplicação efetuada endurecem para sua qualidade final e forma desejada
em

forma irreversível.
Ponto n o 'l do total de 8 pontos apresentado.

TERMO N o 180.023 de 5 de julho

4.43 2.966

Requerente: MINNESOTA MINING.AND MANUFACTURING COMPANY

EE.UU.
Privilégio de invençie: • PROCESSO PARA PREPARAR UM FOLIMERO
LEANTE A BORRACHA, HIDROFILO, SOLITY1L
ÁGUA,

CAPAZ BE ABRIR SEJA A SUPERF/CIES

EIDROFIIAS"SEJA A SUPERFYCIES EIDROFOBAS
REIVINDICACOao

fám0 N o 181:077 de 7 de julho do 1966.
Requerente: CISA SOCIÉTÉ ANONYME -SUIÇA
Privilágio,de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICACX0 DE NOVOS ODRANTES

1 - Um processo -para preparar um polímero semelhante
borracha, hidr6filo, solúvel em dguá, capaz de aderir seja a super
ficiee, hidrófilas, p eja a euperficiee- hidr6fobas, e uedvel como um

OE ANTRAQUINONA"

REaL222102
1 - Processo para a fabricação de novos corantes de antraquinona, ca

D.

escorvador ou como um adesivo na manufatura, por exemplo, de fita/
adesivas, inClunive fitas adeaivee lensivois a pressão, caracteriza
do pelo fato -de um polímero semelhante a borracha, insolúsiel em

racterizado pelo fato de co acilar um corante de antraquinona da fármu,
laa

kaz
-SO3 If
, a

dgua, ser primeiramente opoxidado o, a seguir, reagido com u'a amiMa

eecundária solúvel em dgua.
.

A requerente reivindica prioridade do correspondente

pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estado,. Unidos da
América do Norte, em 6 de julho de 1965, sob n 5 469.902.
Ponto n e 1 de 5 pontoe aoreeentadoa.

NE2

n a q u a l a,,b, c e d, representam um grupo alcolla : de peso molecular bal
xo a 2 raa,raeanta um gripo de ácido sulfánico, ecen um h.11edoneto ou anl
indo O. O.. ácnD P v. 0 S AN
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Abril de 1971

4ido al&a-bromacrilico ou com um halogmto de um ateia° dicloroquíaoxk-

sitado na Repartição de Patentes da ?rança, em 18 de evisto de 109, .

tia0-carbOzilico, um ácido dicloropiridazono-proplOnido ou um ácido 2--

aob n o 28.653,;

.110rA-benzoticzol.carboxílico.

Ponto único aprJaeutv.

nnalmonto a apositanto reivindica a prioridade do .Orresposdenta pa.
, itao depositado

AC

ReparticU do Ft:antas da Suiça, em 7 de julho de .-

4985, nob n o 9.558/654

TMO

t? 181.136 do 8 de julho de 1966,

Requereria J.R. GMT:. S/A.;AilçA
P

legio do Invenção: "PROCESSO PÁRA 1 PRODuÇa0 DE DM PIGNSWO !WORM°

~o n o 1 do total ' 6 apresontados.

RRIVIIDICACCiM

NO 181.129 do 8 do julho de 19,:,6
Qoquorente: DONIDees LARIOS I4nios

- Processo para a produção de um pigmento monoaso, caracterizado pe.

SÃO PAUTO

lo fato de que se liga o composto diszóico de 1-amino-a-motoxi-4-nitrobop
a
nono com um composto da fórmula

PRiVilÁ g io do Invenção: "NOVO TIPO DE BOMBA PÁRA POÇO"
RZ/VINDICACWS

'71(-

NOVO TIPO DR BOMBA PARA POÇO, ,ormada do uma venha eapirente-.

09
CE2

WUnonto comum, coractorizada por posauir uma ontrada para o Itquido quan.
,20 dum) o Doida quando sobe o uma 1:sido quando desce o entrada quando lio.

CO,

eoe, dotadas do válvulas de rotenção, convoniontomonto interligadas no cor.

RH

oo da bombas do modo a torná-la de fluxo cantina ., tonto na dencida como no
40101 do sou &olha°.
Ponto n o 1 do total do 2 pontos aProsontados.

\

P ovo um pigmento mondas° da formuIR

/0C113

(75)
CE

O2 d

co.

\\:=

C
Pinalmonto A roquerento reivindico a prierioado do eorrospondonteitL

dido, dopositado na

Repartição é

Patontos da Quico,

um 9 do julho

do

1965, sob no 9.638/65.
Ponto /Sulco oprosontodo.
t5
TaIRMO Ra 181.574 do 26 do Julho dó 1966
Roquorontot BEBO

RUPARCII ANO BDOINSDRINO

CoMPAIrí u

Pr ivilégio do Invonçaot . oppocesse DE PREPARgRO DE OLUPIWAS LIEDARW
RRIVWCACDPS
1 . O praceou, de ptoparaçíio do olefioas lineares que tem um p3soF
Molecular, om,fungno do n460r0 mOdio das moléculas, do oároo de 70 ut6 300
earaà-oriaado polo fato do ao poiimorisor um g6e, contando otilono, an pra
eonçu. 'do um catalisador substaneiálmonto o1dvoi, eonoistindo. do 1)re'duto./

JMED 2,1 @ 181.29¥ de 14. do Julho do 19664

rescional do um balogonoto de notei do tranaiçao,.oscoluido doutro e grOpe

.-lOouorontoit RaBLISSIOIDNIS ~AU - IMANO.
ih,2.10.15gáb do XX002100A mousso PARA A .. PaBanan0

'que consisto do !iX, T1X3 OR , , WiX3 00CR , ) em 00 X 6 escolhido doutro o

0034NIWI

grupo quo consisto do cloro o bromo o R'.6 escolhido doutro o grupo que 6

g .. WeeoNe pa-n. G. Droporagao do oorontoa de t4rmU1e doecliQ

quil-aluminio, tal que a fOrmula ' final do eimposto'do alquil.alumfnio ooja

consisto do . alquila, nina, aralquila o cieloalquilal 'o um composto de elo

.A1R0 40 em quo R 6 oucolhido dontro o grumo qtio oonalato do alquila, a-/
ralouilo O oieloOlquila, X 6 °acolhido doutro o grupo quó eonsiete,de elo
20, bramo o iodo, o n 6 monor do qno 1, om presença do um diluonto polar e
escolhido doutro o grupo que consisto d o' ' hidrOcarbonotod aromáticos e 111-/
droearbinnotos aromáticos hnlogonados ‘ a uma tomporáura inforior a 75 41 C *G

.12
góriggentS

•

&tua de kidrogaio mura atuo k5144,4J.a ou álooni;

R° gcãg oa~ arupoo alquila, ovontualmonte romitioadoo mau n2So am
erMuides 9 Oug ooterimado. pole fato cio 'de copular, em moio ácido, oom
2,'"e SCaMt2RURGOO # O dorealo diazOioo do an1.uo.2, 4ioit2o-3,5, boa
mla ()empeste de rmula g'oralf

Pr'953 a 0

na P ar i or a 3,515 . kg /en 2..abs.5 cm quea ratão molar do •tilem)/

para produto ronelonnl oOtá acima de 0,8 , O do ao roeuporar o produto roo./
eional que consonde, pelo
Relviodica-so

A

M61104, 90 11101

% . de olefinaa linoaros,

priori:lado do corrospondonto podido dopositade',

uai Ratado p . Un1dos da AmÉrlea ora i g do julho do 1966 oob n n 562.088,
Ponto nO 1 do total do 1/ pontos aprosOntadOs.

2
TÊRMO N o 181.221 do 13 de julho do 1966
Requerente: TSORUKICRI WAKAI o. SÃO PAULO

\X
g

a ,00.0%

a$

Privilácio do Inveno8os °Novo TIPO DE A p a g Lao PARA AQURCIMENTO DadONA A
s\

ni
15(3 oigetfloaegos ladioadas acima,
a voq monsiç ROAViO41QA Aprioridade do oorroopondento pinico dope,
041 4 )

Luz SOLAR*
ffiSIVIND/CACORA

NOTO TIPO DE APARALRO PARA Aqueciam° Dg OWS PUB GOLLI,
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ametitaide por Ia Oleira deidade as date a oca a Inata Mim% gel, age
gre tranildeldo ou de mataria% edaltalentee earateMeade yr@ te, ssa San
.0 ao parte laraior interna dois tabox ma sentido traírem% a SitaMee
aaa aa dos extremar fichado pra Papbes weardeslik Miar a mitra ~Ma
falda* doe ama tubos salienta "para e exterior de amare a titeitadae
?a o alie, ti g eado e ronde dm alutdrop por trai dos ttes 49 AM e @a 'Me:
me aag nee ide teids. a troa .por Mapa aettlea
Noto ar I datOtal de d' patos opreoatedeo

( anã o

4~1 ao Sancionado ela0 ultalor, iode uma dite
'sie:enate tabular teS. Mma.sbertura nas proximidades do dito ~Sio:
aIlleallabade Amador amolada abaixo do dito arreta 'a eateadeldA004

-tela"
t

Abril de 1971 1693

III)

01) dito

dOmpuesialltssberturas
yd~ co~antadoso

totml

f

2

fias às 1986..
leaamate, lareurk InuMMIL 00,1CD4 mãe*
Ou@ -0161.60. da 26 4:

' Primil;Alo de airrenotot *AMUOU DE D filni 0ENDUMITUR (2)911=01Á

ff Maga m puLveÀzAnoue 1 ialaÇà Itatiat
UUMIC/404
. Abarba& do arem" de volcula .controladeta de pada IMMOLOO

RIRMO Mn 181625 Re 28 de julho de 1966.
jaquarentet laadmina alma I'VIDROBRAS* LTDA.m d.
IMA.,414ato de

0-am

/Laggq

/monde: *NOVA DICORAM(0 MVXDROÉ
INIVINDICACDES

Nova decOração em vidra: caracterizado per daSPTÉSNWN,MÉ lat%
MIM* de saliãneias k semelhanqa de palitos, dispostas deeordenadamentee
1

Ca. orientadas na mosme &roa*, salienolas estas de diveraoscomprimentce/
1 a lgumas delas ticando-se entre ai, por longo trecho oh p olan Ruas astre
Cidades, sendo, finaleenta a supe;ficii de fundo Oda granulada! 15A4O
labstancialmento como detento e ilustrado nos . dosonhos aneXOSJ,

Variaadoraa à t4rga motriz, oGraotorisada pelo tato de saben~le 411
dronapa (1) ser perfurada do modo a'rermar aa DO Corpo eme Oldstna(
do descarga co •liminaçao sua () do corpo de estojo (09 alsetandAW
• no assento da tilvula (3) aberto atroai)* a ab ortara de wheudo
água (5) e pela face superior do esconto .de Ware, (3) a lerlatagn
de jorrar da íamo sor alterada pela inetelagio de Una IhertaMASR211
nasaisna parto superior aéima dsponto 20r0 40 f;rça propulsares
Pauto
do tato} do 3 apreasatadoec

flys/rd I

Onieo ponto apresentada

7
TERNO NÉ 181.964 de 9 de agasto de f966
flaquorentes FRANCISCO PIONATABI 1 que tombem assina I. mutua
Sie POLO
Privildgio de Invonção d APBBYTIÇOANDNTOS RR VARAS DR PNSCAR°
AUTINDICACORR

% Aperfeiçoamentos em varas de pescar, compreendendo una vara do pescar incluindo carrete% acionado 'a motor, caracterfados polo m
fato dtcompreenderem um alojamento tubular, um motor montado no dito.'
alojamento, dispositivos do eixo acionador conotado° ao dito motor, In
Onnhão tendo uma micção cruzada não circular conotada operativamente
lume extremidade do. mencionado dispositivo do eixo acionador, um cilindro enrolador nivelado tendo uma A ges de inversão continua na 'sua Int.
porfiei° externa • uma ranhura não circular disposta axialmente, condo
quis a'outra extremidade do dito munhão é recebida telese6picanents pels
aludida ranhura não circular, uma pino de ' retenção (cão) montado no dit
alojamento • ajustndo aamencionada rcloca . de inversão condnua, pelo
que, pela rotação do dito eixo acionador, o dito cilindro enrolador nj
velado • entendendo-se axIalmento do mesmo, um csrretel labutado nesseulterior eixo mencionado, diapocitivoc ajustáveis =atuado sObre o d4
'to ulterior eixo e ajustando o dito carretel pare. segurar, por meio de

ilaSO Ne 102.011 is I() AC agoeto de 101(
leauorontoe SOU' VISCOSA BOOIETA 4 NAZIONALD INDOSXRIA APPLIOANIONZ

ITCLIA
TICOOSA n.ppl.,.
Primiliate AG inGssoRot' n YROCZASO PARA A PRODWIO Mn YILAX228080
MO P *CIRIAIS Inumaram ra ama
Inumamos COWSITOS ESTIRADOS 33 MUL0
DOS. ASSIM MIMOS 0
MITIODIcacapp
1 Woesero paria produção do filamento, 1800 O SR

terials illamentaree em geral caracterizado por ~premien a no
troai., noa sondicSee de mitua visinhança prdxima, de deis •empam.
ter pOliamidicoe, consistindo a. *rua d (cum conollaine Va lei ifen
limaro de bloco,. que centii predominantemente aylen 6) e da miai!,
respectivamente (ou um copolimero ou polímero es /ase% abatate )6.4
dominantemente.nylon 11), o omitira:monto do filamento ecapdeitefiont
do polca ditos oompenentse, o tratamento 6. encolhimento Ge tala •
suen'to compdsito estirado, de modo a obter um rio tendo UM Orne. MO
honodlinie, uma alta eiaeticiaade e um grande Irolumo teta/ alei
rempoito ao volume total com reopoito ao volume ocupado JanSedanniel:
polca flori compdsitos originai.,
19

0.0 e

e
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Abril de 1971

Reivindica-,e prioridade do oorrempondente pedido, de
Isasivaeo na !mertigat de/atentes da Itens, em 10 de agosto 4e

qns ao estendem transversalmente azu dital aimaras 4. 40441moUto 0.

3965, Nob XE 7981.

Isentos re g eneradores situados $ob as ditas ' elmara4 de;a1paoimentoi parado
de suatentaçíodos regeneradores Separando os ditos coapartiactosmaamo;

Pente gt
.tieumm

1, d4

4"

10 apresentados.
LILION 13/1 056.
RILSAN 15/1 OEN.
.--;-*--)( 100 -1 5/1 OEN.

4.20

OftElt
7-

4

01O •4
param os ditos pare. de condutos -interligados, masupluralidade d4 compart4

radores e constituindo suportes para as atam duras de aqueoliento e Pus
ra as ditas cámaras de coque, Os ditos monbultor48 .24rados e baixos 0:01
da um dos ditos condutos de aam pessetede Peeeet eeeveetieste de supri./
mento de combustfvel, .auo Se estudes deseendontomont4 atrarie da dita pau
rede

3.80
3.60

3,60

3.40
3.40

?..s%

do% ds%

4b%

:320

3S0
45%

8o%

AUIC11112103
111:51“Jt
11UPIti%

ramo 10.182.216 de,18d. oggosto da. 1966.
Requerente/ LED ke&BN - LUA.
Privil‘gio Lis anvensg o: " 50SI1 p0 ausiaá Á 121448MI5SW Int ~O 331
IN4A num Tax,Drumsznawr

~um:cidra;
zuptuctuto para a TranamiceiG) da iTmeão d. umia ~gen 121-01,..

de sustentagi0 do rezénerador, para ma aiatolá de litstribeiple de giia

combustivel localizado abaixo os COM regenera4pree5 o dito sistema do /
distribuição de as torataatIvei adaptado para suprir giis comutativa atra.
y es das ditas passagens te suprimento ao aciabuttrai, nua malálar4a pr41"1
seleCionaaa, ,_clo•oaanza. que o szis combusttral tri salda. *Os aceibustorei
' levados.. baixos do um:Janto ao gases'AM "subida". 4 posamo lideede de-t
terminadas paismas
n extra as pampos vartleate da OVÁDIG0t0 da ~nue
tirei, do maneira nua liala parte deditogízr da zunkauptie's dozoandaits Atra.
irís ao dito 'meato de "descidax conduzida destiodeastambate Airado das/
ditam palreais= 44 sayrilmonto do numbustfoil ~ticais *Misturada ooM o!
dito seta canbustivel que-circula ascondantemente &traria de una das ditas/
outras passagena de suprimento de solenuettvalwortleou, 4841g4014 aft-la
tos elevados e.taimas embutes., Aos ~tia contitaa dia paog da %ama%
Ponto n sil 1 do total *13 ~Ume salmommtaeos.

meneio:01 e .forma da Ama illuralidadede suporrazies menasteolles muni
das, que ficam 4iep,astabs verticalmente mm_reINgoskonmitidodloakttar,
Caracterizado pelo fato que pelo menos um per.de odstes lisa atapus.'
numa disposiçes de listras alternadomentemerne-1 em cada ama das
per/Icica curvadas, sendo que nisto uma listra da primeira vista se
encontra diante de uma parte esquerda das , engordei.' refletsntes cUrIradas, bem como uma listra de uma segunda vista diante da parto direita da et:perdeis refletant. curvadad
Ponto na 1 do total de 1 nntos ,eureseriteca.
/

..\\"/

abto PIM:g° !MIO. Tsulanqii0
15 -'

15'‘.

/21
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•

ir mf

%

.?ro . ,(11

TRRMO No 182.029 de 11 de agosto ' de 19"
Requerent.: EOPPERS COMPANY . INC = gm,g,
Privilegio de Invenção: "ESTRUTURA 1313 FORNO DE COQUE DE'ClEARA ALTA"
WOLIVINDICACCM

1 -

Aparelho para a obtenção de um equecisento'uniforme das cáma-/
ria' de cegue de um forno de retorta de coque horizontal de elmara alta, do
tipo . munido.de condutos Negas:IS em forma de },ampo 4.rsetsilt, earactarlm
do pelo fato de que os elementos de aquecimento compreendem Mem pluralidade de amaras de aquecimento de forma alongada alternadas dem eimaras de /
coque de forma alongada, as ditas 61maras de Aquecimento possuindo cada /
qual uma pluralidade de condutos de gases de combustão,, dispostos lado a/
lado, et fileira, cada um dos ditos condutos .de gases p ossuindo cembustn- /
roa elevados e batios, os ditos condutos de gases dispostos ampares
inter'
ligados COM =aparado de 'divisão X10 meio, a parte superior da dita parede
An Crido tarariam:to abaixo da parede superior das ditas cistmaras de soueOlióktn' a fiz de prover uma passagem)entre O-4 eitos condutos de gases
telltigados, p ara a circulaç4 de, g1s.de_combustão do conduto de "subida" /
01,,re y conuti: de "descida" interligado e adjacente, paredes de divisão "1

TIMO es 112.355 ao 15 ao 1%4s% es 1986.
*somente: IMPERIAL CHEMICILL INDUSTRIES =MIM -INGUTERRe.
Privilegio de Invençtól "MOMO P3.0
1 00700 tOWTHS
MITRAQUINUI008 REATIV00, SOL0YEIS,1110010e
20~auitar2528
/ -ym processo para a-preparação de corantes entrequinícicos zoa—
tiros, solinteisnigua l de fOrmulas

0.RI

E-representa II ou S0314
Brepresenta um radicai divelente benzÊnico, estilbÈniCd
ou dite:1111e° em que o raleie° ou núcleos benze.nicos podem levar um ou
mais substituintee, havendo no máximo um grupo 80311 para cada núcleo.
ibene;niso;
,
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MARIO OPTOU

a t e bewarameate ida ildiedialke Wird
aroglaie ma ima gruo azou moo sita Wang& segiall
X-repreafflata Ctla
X.-repreeeatatiti 64(.. III *IP ti 01..9 Cd
a-rmaressata Mita toditaddelijilidafilitle~

'Acue )0o• iovor soe ou rne habotitalatoall •
a3 -. 4ar9opo alua as aYogli ddied 64 em MO
picão beca om gama w asilo ao Átomo do Muda% e *e
o hc,
treN outotitalsitto. montada RU **ft da efaidade)1§,

4434 d. 1971 1696

111

dffinglia Wein fidealaddi Cl ~ia a Fane e efidierna fines% i4
eaffisa, já a pino tateie (ornato) da sabe.% ~acta
kikandeado fato de da% *atro a extreaidado Moras do 'orarmo o o 34
¡ar madm a dna de gargaú> atua ai tampa * to montra an tirito 11~
iltf IMO paalto ta 'ornato o348tioo da extremidade externa Ó parafja
SCIO ralkok ã taça ea Cinto p erp eadieular ao fixo do pororom%
nagroote a dopoottaate reiriadiea a prioridade dii.eorrespondenta
.¡Miide* &anediado as Reparti* de PateMtel da iktgo #
Ri# de aele
de
* abb at /MOVO",
yoate ga de total de 4-pettoo apresentados.

t3sse

sompontõ bo te2o49llco de filmam

▪ qoa
I • X aa de sioelfided06 eeiee t Ok /aRlIMMUNDM
t$7,INKIMWCP
porl, go mollhoular de em Campeei* aakaaaa~ea de Mediu
a

(294)
0 1-114'

•o qua:R, A*
•

d.

Oe ii#aufrodot

uma omina d. fórmulOt
Eira

ea que A,

AR

•W3 %Ma •

kale9; t fh.);mié ~MA aelt
.•

4. À. %Pie
ff

sidaiktOadOM Reit%

. IRMO 22 163.137

c. 23 de setembro do 1966
.
Zoquerentel COMPAGPIE FRANÇAIse . DE TrUVIRION ‘,. PRABÇÀ
Privilégio de ia...netos 0 sPRRPB/ÇOANERTOs RM PROC2S8O8 . 2 DI83081.

Ponte nele° apreaentede,
7kko m o 182.00 Go 26 de el Oot O da 104I.:conerente: PRILLIPS PNTROLSUM COMPÁNX * a.gab

rrIv1i4gio do Inv./icica *PROCESSO PARÁ p ausaiarawalos

TIVOR DM /MICTA° 1SáGNITIO0 D2 816626 Dia
COUJUGADOP

AAIVINAICaCteL,

1 - tha processo para poliaerisar um diono,00njugado aU D t o WistIrM
e& mo dAene eon:Odado • an ~poeto aromítico vááll. oubetitoido, mo goal
/
fic noa como catalisador ua eampoete °redil/11c* de metal alcalino, coractellm
e e per terminar a po limariaaçie por adição, à aletura de polimerisaglo
•
OP nff reaPe g t. de estanho tendo a férmula Rên7
na leal R 4 il000lhido
t .a
allft:tleot saturado .e, ciclo-allf4ti000 /aturado', • armaitl-/
c. ,5 2 * eeeclado dontr. fluor, clore, bromo, lodó, radieale
•
-7,g-CE2-0e . , -$R", *S,
-GUNI-CL • ..S-RNI..p.; 11 9 4 eseolhi410,derm.
t , e Lldro.O,:io, radicai, alifátiees saturados, cielo.alif4tioos aatnradef,
• ,.cce; R" escolhido dentre roteais alifiticos 'aturados,
Cie10.4
Getorsdos e Aromáticos; R"' 4 um radical 'acotio:10 Oem
o qual 0/
o,ir,;.áíG ou o •nzkre tornar can o ítomo de estanho VM composto
deli" /
tee de• 8 membroa no núcleos e n o de . átomos de carbono de R, A I
eRiu
41 de orcem de 1 a 12; e n O ao átomos do carbono de IP" 4
de erdma de .2,a I
12; an,oho 21 4 ostentas dont?, fluor, cloro, tremo, iodo, 11I -Cdia
Ct..05, /
..os",.• SP"'; z um inteiro, de O a 2; e x 4 um iiitoiro tal que x + 7 se 4;
1, eekhee 2á escolhido dentre -9, sO, .0-R* 1 -0.. • .8-7t"-8; y 4 1 o r 4/
recupere!, uN
que tem tendoncia rodusida a desliaamento e trio
1:0

estaco nix. o2ices1zo4o.
Ponto t o ido total de 14 pontos apresentados.
Ne 163.118 d. 22 de •etembro de 1966.
SUWW: kEkkIáS SOCIÉTt AWNYME - auno
de Invenção! "CiEtaÇA BIPARTIDA DM BIELA*

BILIMIUIÇAMS
1 - Cansa

rida de 'viola, com separeqão oblíquoa para com O

01

22MEVISIO B( coam 0
)araNDICAÇOES
,
1 - Proomueo de registro magnético, ma pieta.dnieeg"
M. informados. de lumintncia • de cdr inojuidas em um sinal vide.•
0oomp1ere do ontrada que comporta na ninai d. lunintncia 414 uma ema
portadora de c4r modulada em frequencia pela informapto de eér O
super-posta co ninai da lumindncia na regito superior de eepectro /
déote, ou ocupan4s uma banda de frequ4ncia mais elevada que a Ole
minai de luminAncia, sendo o dito Prosare() *anotei-Amado polo fato
de distieguir no sinal vtdec -complexo de entrada doie •inalo L e bl
oujoe bandae de frequincia não invadem uma à outra, contendo o .iø
Dal R pelo menos a subporiadora modulada, C o comportando O eithaa
i pelo menus a -Parte inferior do espectro do sinal de luminknoia/i
até uma frequencia da ordem do, pelo menos, 1,5 MU, e mo fato de
que o sinal de entrada do dispoeitivo de inscrição compraemde, eito
;golada, um cinal 1, obtido a partir do sina].L por uma ivamolommik
Oto utilia4vel para o registro de um sina] tu* contém emeaomeatealf
de baixas frequãneitte,, e, por outro lado, e prÁaime eia,/ ii Men
tido eventualmente a uma filtragem conducente dl offlitele fotieeteder.,
te da subportodora C, mando o sina/ M mala preciosamente 410emeNCOMi
do de maneira que sua banda de frequ gnola não 0000do ilide ideal
'deo-complexo de entrada e qtib dai não resulta-a oupOrptetiele de
thuma componente de amplitude not4vo1 no moinai L. pelo IMMO na
'a da eubportadora, sendo o sinal I. , para isie fim owerbilledde
por uma onda modulada Ika frequenola pato binai L kco
.te filtrada, ou 1410 prdprlo eival 1,, cvd,titerade MS ornangio
0 sinal H o r- ,ativaonte
m
atenuado em relação ao einal a, 416 iam
maneira que a oubportadcra ine/uida no alaga t illeg e.,IMI!t MIii

165.6 Segunda-Mi-a 26

DUM)

ctal L. 2 .ppal da tocaio, chamada de polarizao, que, em:o te sabe
acre:denta-na a un sinal qus comporta baixas frelaórcios parm faci2.1tar o seu registro.
ReIvinilom-ao prioridado do correepondoate pedido. d.
5d:o-ditado ra ReparticEo de cdt.catoa da PXanca,

Abrli

993)

Ihs por nato de um pino, =motorizado polo foto do cor.pfoc-adov un
bro

solt,V.rar do fiel0 rotctivor.racteXamtado cc dt-:',o pino operaUvo p.a

ra onr.t.dr ra topojamento intogral 'cora dite aoto par:pra:Jia/o= ;pol.
tivam-,nrae d.1:-.0 pica onwu ,):.:1=1/ado do unçraulco
sracide dito

GM

27 do setembro de

sob o adaero 32.811.
Ponto mo 1 de 7 7 3nt oz QP.recontadoo.

de 1971

25WZ.1. 0

dotaflo do u=a exteaaão para a Jrceed.ío do

.um colp. pird Dotar dito oemb...o

dosar3áto-10 do ,21..jo

.podnitindo assim o liv7.-ora72:3at, do dito pino oJ

4.no LUC.,

...,:zzado coral:: o frolo.
no/Adm.:Uca-do a prioriSoev ir

corrapponicmt,, 9

1;;;;S:V.2

Rapirtição do Pote:ateu dos Matados Unidos ca. 4m5rice.,

C.:1t2:2-

N

co

I° ca (Jzt.-u'àro

do 1965, sob n o 492.152.
Ponto n o 1 do total do 6 oprsoontoCos.

Á-227.

34

12

(24

20

10
211

T2REO N ú 183.124 do 22 de setembro de 1966,

(r-T-

EB
45(

Moquerente: CENTRE DE DorlIfMCDES DE PCNT-S-UDGB= -FRANV.A.

3.5!'179
.
;zr=;g:T.R26
- ,d 20

d'UMA COMPORTARTO SUL APLICaCro e,
ileanW~

aares de canalisação, caracterizada pelo fato is constituir uma arrua'
Ia ou rodela que comporta um corpo maciço, cuja seo go, por um plano aSzial radial tem, aproximadamente, a forma dam quadrilátero formado -

W

53-1111W1

22 4

Privilegio do Invençãos 0 CUaRRIÇ6O Dg Mn.à...0 PUA JWCAS DE TUEGS E

. Guarnição de caiação para juntas de tubos entre elementos tuou-

kilHdi
ir±-!04

TRRMO 15 183.413 de 5 do outubro de 1966
Requerente, GEMEM ELECTRIC COMPANY Privilégio de invenção: e APERFEI(AAMENTO ER ASPIRADOR DE PO
REIvrimicAc5Es
- Aperfeiçoamento em aspirador de pó, comproondon

pelo conta-mo de uma superficio interna troncOnica, do uma superficio-

do um motor elétrico e um ventilaaor de sucção, dito notar tendo /

perifárica cilíndrica, de uma superfIcio lateral troncSnica, situada .

um invaucro com uma abertuon para pormdter a ntraia da ar as In

do lado do die:metro maior da superfície interna e convergindo para o

vólucro-do motor o uma bolsa de filtragem , fierivol, coractorisado

Oito da guarnição em sentido oposto ao da superficie interna, e de u-

por compreender que um suporte de bolsa de filtragem ó posicionado

ma superfície O'ca, arqn.Ide, situada ao lado do diãmetro menor da su-

na parte superior do dito inadlucro do motor doudo meloa integral -

perfície interna, esteorlo a dita superfície lateral tronoónica e a di-

mento formado° no mesmo para prender . a bolsa de filtragom espaçada

ta. =porfieis lateral aos, arcijieadap ligodas ;is superficiss interna

da dita abertrua no invólucro.

5arifárioa por cantos arrendodados e formando a superficie Osca arqueada

Reivindica-se prloridado do corroo/sor/douto pedido

com as ditas superfícies interna o periferias, labios anulares, interno

depositado na Repartição do patontes dos Estador; Unidos da AWal.0a

e externo.

do Norte, em 28 de outadlro de 1965, sob n5 505.561.

Finaimzoto a dapositamtm retseinctica a prioridade co correspondenteDzdtda, dapozítado

Ponto n2 1 ao 4

na. Repartiçfo de Patentes da França, em 25 de Março

dm 196,:*an's mo 54.954.
P0o

I;

0

l'do total do 9' aoresentadoa.

5g
/11
I'IN

TRIO N o 135.581 de 10de janeiro de 1962.
Requerente: SEL-REX CORPORATION - .B5.Nu.
ELETRODEPOSITO
Privilógio da invo ,"4 ,, ' ' PROCESSO ELETROLITICO 'PARA
DE OURO DRILEANTR E ELETROLITO USADO 4

auv/ro:ciam
1 - Um eletrólito aquoso para a obtenção de depósitos
caídi-.1U 185.265' de 29 da setembro dm 1966.

asquar.snter

unDa WESITNGHOUSE

AUTONCTIVE'AIR MAKS CWPANE.M.U.A„

krtv-il'égto de Divenç go: oCISPOSIT/VU PARA SOLTAM O MEDO*

-11=1.U.ag&
Disposititmrpara soltar d reei% manualmente oper&voi, localiza
80 entre uma haste acionadora do freio dotada de uma fornilha em sua
extremidade o uma alavanca aplicadora de freios ligada a dita forqui

do ouro brilhante . do 24 quiletras, maracterissio por comproendor cianeto de ouro e potássio,cioneto de potássio, resina de acetonil-ace.
tona/CS2 e óleo vermelho turco.
Reivindiw.-se prioridade ..: correspondente pedido, da
Positado na Repartição de patentes norte-daaricana, em 17 do janeiro
de 1961. sob n o 83.171.
Ponto n 5 1 de

4

pontos apresentados'.

DIÁRIO OFICIAL (Seça III)
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TÉR20 De 141.8115 de O

ao agooto do leu
e APERPRIÇOAEIRTO
DR PEROL'e

dos ,Entadon UnidÕc dd 4.104d0e,
roiro do 1962, sob n e 170.922.
Ponto ne 1 do total do 6 pontea apreaffitdd0Ue/1 : Ar
/4'

pot RopartieRo de ratentos

Zoçueroatot BOOKRR CREMAX/ OORPORATIOR

do invoocadm

Abril de 197 1 1697

12 PRO01660 PARA A PROVIM/0

11. "In N.

pRIVINRICAOF2

..,Apdrfoieommou to en procooto para a produçao do ça'
boi, oavaotorinado polo rato do eM tratar cza Caso vapor oompoutoo /
'bondo a notrutUre'

ia

, nn

una tomporatnra 09procsodidn antro o groa do 250 o 60000, em pr000nom
do um estalioador, nond0 o rma go molar do roforido tutorial cardo de
1/3 a Ograa 4 vaco por mol de dopso . para a hididlioo do m0000loro.
boleou° em fon*, o de ao rcouporar o fonol couta produoido.
.Rolvindioa-ooprioridado do oorroopondonto podido, do
> p eitado mi RopartiOo de patontoo doo Ratado° Unidoo da Amdrica 4o
Norte, em 25

5 do

pgià

...................................
,400,
..,
nek
NIL \\,. \SN\ (\j"
,f/

at. ou° Y o vz radical cloro ou Um grupo bidronila, Z é um radioal /
coloro, o (3 6 um en.erd in4oir0 do moro aód doloi eCzo vapor ddgua a

SM

t2

TÉRED tio 150.099 la 24 do âuhbe 8. 1P6,90
licqueronto J.R.
O/A.41W.
Pr1311égie do Invonç gos 0 P311)1)RS80 Pffia 0 Wffilagen NOVUNZOWS,
150 BIe .yRId URIUWIde Baniam%
1 . Prooeono paka onokroeimonto do 'W dOgáVa ge elegalWAIIRESAIS,
no eatflbono.do tórmulae

ao aggoto do 1961, eób ne 133.802.
Ponto ne. 1 do 11 pontoo apr000ntadon.

IV" 170 1 43.33 6 do 24 de setembro de 1962
- SU/04
.Privildgio do invono50$ PROOESSO PARA PREPARAM DR COPOLIUSROS WI
Ronuorontot CIRO .00012422 A07O1YM2

DRO-SOLIWRIS, COUTENDO GRUPOS QUATER1XR1W
REIVIUDICAOORS

Prococeo para proparaçao,dcoopolimeros hidroesoldvoio contando grupos do amónio quatorodrio, =adianto polimerizaçgo

aditiva do monamoros otilânioamonto innaturadoo, caracterizado polo
fato do ao diesolvorom, em dgus on em um oolvente hidrooeoidvel,
3. 10 até 75% tio moi de um composto 2-oxi-N-vini1-netoroolo1iell,
ineaturado do anel,

o

40 10 até 455 em moi do uma N,R-dialquil-amino-aorilamida

O13.

metaorilamida quatornizada,
3) 10 até 45% em moi do ácido aerllico ou de Acide motacri1i00/
ontão de seus saie do metais alcalinoa
.4) O até 60% em moi do acrilamida ou do motacrilamida,

• polimoriaor a temporaturaa de 40 até 90eC Com o auxilie /
do um oatalinador hi.drdeoélével, fornecedor de raddcále 24,P
VTOO,

Roivindioa-eo prioridado do corrocpondette P e d i dO, da
pooitado nu Ropartição do patente° da Suioa, em 25 de oetembro dO
1961, rob nO 11113/61.
Ponto no 1 de 3 pontos aprocentadoo.
TÉM1O0 Ro 146.476 do 29 do Janoiro do 19630

Roquoronto: UreITED STATES STEEL.CORPORATIOD
Privilágio do Invonotioe 0PRO0ES30 DR PRODUZIR °RAPA 2 3TANIAD& 7000&
s6BR2 D14A BAJUB re AÇO DE 1)iI10 TEOR DE OARSORO 13 084PA EZTARRADa
IT'SSCAc
PDIUND1CdC01.8

1 - Processo do produzir chapa ostanhoda anea tobro uma beca
aço do baixo toor do carbono, caraCterizad0 pelo fato de depositar UP
ma camada de entoai/o olotrolítico, aquecor dita camada a ume temperatura acima de 129 0C, man abaixo do ponto do tuaio . do Gatanho, para
produzir a formação de uma polloula de gibi° cristalino e tratar oub..
soquontononto dita camada o película em uma soluço de cromato para
ouporpor uma.nogunda prolibula de Oxidoc .do cromo em dita primeira pe llcula.
Ro,eindica-sa a prioridade do pedido correspondente depositado

comia Y 4 um °atam, caracterizado polo gedyn da de ogirootor : o Mt° ewo,
torto)., num reoipionto roubado, o tacperaturaa quo varicn dO 3.00 00 Cit:
200 0 C o a uma pronsgo oorrospondontonOnto alta na pro g ença do.744VOCÁ
61 alcalino.
.Pinalmento a roqueranto rePartadioa O prioridtdo do eorroPPOMIOnte
pedido, doposit(l.o na RepartlçEo do Patonton dos Botadoa Unido° dd
m‘riea, C2 25 do junho do 1952 9 aotl.me 205:092.
Ponto n e 1 do total do 6 pontoo apreeontadea.
22nMO N 0 161.433 do 4 de agsto de 196¢
Roquarento: dEBRiSDIR RUELEE A. 0.
sUIQA
l'rivildgio de inveneiot 0 DEPOSITO PARA IMBUS '-22IviNnIdACOES

1 - Diopooitivo prdprto para aoumular e troneforir RUP'
tomdtioamonte barrae, particularmente barrou portadorae de produtft
comprime om sforma do cordão, como sejam, por exemplo maoarrito et,98,0
gueto e eamelbantoo, de uma acedo de tratamento anterior para mi tra /
aubeequento, prinolpalmette entre seçBee ou etapas que trabalham (1031
relooldadoe de tratamento dtforenteos oaractorizado por dOia trahEM
t13 AeXe0 OORtIOUO2, iwajugadoe COM a nação de tratamento antoriC O (P.
OOM R mago de tratamento antorLor e 00m a eoçiío de tratamento 01.1b2CP
tUanteD bem 0o00 per dralloo oonjusadom com eatee tranepOrtedeND
doatinadoe a ~ar a veladaaao de recoppil0 de tarro° da aogn 60 'Ng
t*mento anterior liara a nleoirlade de entrega do 12~8 tf.1 a69U0
tratamento pootorior.
•
toivimaioa.no prioridade O 0errecpen43ént0 yedWa
20,itado na Repartigo a atentos '!k2 San
D de elseete Cf) Esn
crie ndmoro 9668/0.'
Wnto Til do 19 PODUR 898C5~00o
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— rIRMO N a 176.848 de l a de fevereiro de 1966
&quarenta* PROVE MANUFACTURING CO... EE.UU:
Privilegio de invenção: n LANÇA TELESCÓPICA BITENSIVEL RIDRIULICAMEX
TE E PROCESSO PARA ESTENDER A MESMA

,

Abril de 15:

TfRNO N d 177.248 de 17 de fevereiro de 1n66
Requerente: GENERAL ELECTAIC COMPANY EE.M.

'P rivilegio de invenção: " APERPEIÇOA16TOS Em DI3Ksirivo

n, c:Wir4o3.

?ARA CIRCUITOS ELETRICOS

REIVINDICACt5ES

BWINOWACESE3

1 . Lança taleseepica exteudvi_ hidrãulicamente, caractà
Sizadaftelo fato de incluir uma secção de lança provida de meios cones

1 Aperfeiçoamento em dispositivo de comutação para circuitos eletricos, caracterizados pelo fato de compreender primeiro e

tados a umwextremidade da referida secção de lança e estendidos lona

segundo eletrÉdo suportados em relação eletricamente isolada e providos de faces de- eletrjdo respectivas dispostas em relação espaçada oga

tudinaliente e pelo seu interior .e tendo uma extremidade oposta da mes

Ca, sendo os referidos meios dispostos em relação espaçada com o inte.
rdor.da referida secção de lança substancialmente atraves tOda a sua /
extensão, e uma conexão na extremidade . terminal . dos referidos meios a.
daptado para receber uma extremidade de um cilindro hidráulico conectà
do pela sua extremidade oposta a outra g eração de lança adaptada para /
receber telescOpicamente a referida secção de lança, pelo que a referl

da secção de lança esta adaptada para receber telescepicamente atraveg
Vida a sua extensão uma outra senão de lança em relação circundante
00m os referidos meios.
ueivindica-se prioridade do Cuawc.sponclOALO pedido,.deposl

tado na Repartição de patentes dos * Estados Unidos da America do Norte,
éga 8 de abril de 1965, sob nQ 446.602.
Ponto na 1 de 23 pontos apresentados.

ta, meios de envolvimento que proporcionam uma ca.mara fechada que in
clue as referidas 'facesespaçadas de oletradoa, meios de Alimentação /
comunicantes com a referida ciimara, e adaptados para alimentar seletivamente à mesma fluido comutador, uma passagem de descarga oomunicante
com a referida cemara e tendo uma salda proveniente da dita cemara dia
posta aprOximadamente no centro de uma das ditas faces de eltredo,

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, deposí
tado na Repartição de patentes dos Estados Cuides da America do Norte,
em 1 de março de 1?65, sob n a 436.113.
Ponto na 1 de 10 pontos apresentadoS•
40 8 2
e

50,j

TÂRMO N a 173 . 335 de 21 de setembro de 1965
%quarenta* RICARDO RUN MffLIER . RIO GRANDE DO SUL
PriVilegio de invenção: OVO QUEIMADOR DE GASES LIQUEFEITOS n2 ouva6
ISO PARA REFRIGERADORES
IBIVINDrUAC5ES

1 - NOvo queimador de gases liquefeitos de petróleo para

d'efrigeradorea, caracterizado por sor constituido por uma peça supor.
te tubular em forma de joelho ao qual Se adapta um ' tubo de mistura

e

meios para conectar os ditos eletrOdos num circuito aletria°.

25

30

#
TÉRMO N a. 177.634 de 8 de Março de 1966
.Reçuerenter . OENERAL ELECTRIC COMPANY . EE.UU.
Privilegio de invenção: ' t APERFEIÇOAMENTO Em A p ARELHO E PROCESSO DE CO4

BUSTX0
REIVINEICACUS

1 - Aperfeiçoamento em aparaho• e processo de Oomoustao
prendendo um mátodo de (fabricar' um combustor para) queimar combuti

or intermedio de um nipel que também serve de fixador, do queimador /

vol para a produção de energia (em uma turbina a gás) caracterizado por

44 seu suporte e de um espalhador de chama de material ceremico refrk

compreender as fases de introdução de uma mistura de combustiVel compr&
mido a ar comprimido em um alojamento combustor toridal, mistura doa
gases quentes aubstancialmente queimados em dito alojamento combuator I
Com a mistura entrante para aquecer a mistura de gás bruta da temperata
ra de oxidação do componente combustivel a fia de manter a oombuatão e

'lírio protegido por um 'tubo de vidro envolvente, e roscado a um ele *
Meato de suporte, de formato tubular, por sua vez roscado no tubo de
dastura.
tísico ponto apresentado.

sem chama e para conduzir o gen queimado desde dito alojamento combug

tor para acionar um rotor de turbina.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dep0411.
tad* na Repartição de patentes dos Estados Unidos da Ar4rica do Norte
em 11 de marçode 1965, sob O 439.020.
Ponto Ri de 12 pontos apresentado,.
II '4'
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' 94gli
la.à a Stre4C
, 0 a 141 7
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:d a ?,

0* a 2%'
4-3,6%
di Obeamairea ai •esaintat 40444115a1i;

Requerente* LEBBET-OWENS-EORD (*LARS OOMPA.Nt • sr.nu.
Privilegio de invenção; " DNIDATEIDE VEMRAÇA 1PERPEIÇ0AD4 E PROCESSO
"ARA PROUTZ214.151ISMA "
plIVINDICACCES

a .1 Zete 4

1 - 'Unidade de vidraça laminada a p erfeiçoaaa e preces,
mo para produzir a meemei", compreendeno pela menos duas chapas de x&
dro integralmente ligadas atravea de uma,cilapa interposta, transpum

e 4 )3z 9'.
/F

km a ital

90"

4: et:

size- 4 Np 4 Yl.tdi

te, de material termo-pldotido, caracterizada' polo fato de dito mate'
rial termopldstico coneistir essencialmente de uma resina de butirai
polivinil tendo um ttelo alcalino na faixa de ciroa de 60 a 200,
am plastificante para a dita resina.

g

•

4.

a 4„

Reivindica-se pricri4ada do correspondente pedido, de
poilitado na Repartição de patentea doa Estados Unidos da Assírios do
Norte. eu 21 de outubro de 1963, oeb n2 317.416.
2ento nEl. de 10 pontos apreaentadcs.

Naze- 4 Se0 4 14411,
Z. 3 zro

Ai O

•

(

10

Haze a r.0 o. mo

1

Ra0 *Á 4%

V_

Ca0
Reivindica-se a prioridade 44 eorraapondente Peddde ddlasabtak
ere.nça em. 29.r de abril de 19614. itotr n a" M.M.
Pente:n u 1 do total der a pontes.aprOadaitadad.

/

Tâ1P10 H o 169-399 de 4 «e maio de 1963.
Requerente: PERSICA/4PS s4-ntérstrRas RENNIDU DE ZMEAUGEES - S.PAUDO
Privilegio de Invenção: °NOVA TAMPA lAWIDLITAL PARL 3EIÃO9 GAMADOS D/
VASILHAMES'
112121101Ineã.

1 - Nova ..tampa inviolável rara selar gargalos de vasilhames, com preandendo um corpo cilindrico que formará a aba exterior de retenção
do conjunto ao gargalo do vasilhame, caracterizado pelo fato de a face
superior ser formada e obturada por uma nervura disposta em espiral
mantida uniforme e rUidamente integrada 'a dita aba por meie de uma
pluralidade de segmentos,. 00 quais unem os ramos da aspira, entre si e
à borda inferior da dita aba.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados..
Át

228m0 i a 165.408 de 16 de deeembro de 1264.
Naifa
Requerente* CONCR.INTERNATIONAL METBANB limam
Privilegio de Invençães "PROCESSO Fria ramearnolos DE ofa *Mal& MI
QUEFEITOS PARA SEPARAR:0S COMPONENTES DE 'Ga MINORA 00ÉPRZENDIN00
DO CARBONETOS. INFERIORES'

urt1No.I2226
ol - Um processo para regaseificação . de gá0 natural lique/0440 PIS
Um produto a temperaturas e prose g es apropriadas para d4itrianAl940
encanamentos, no qual u gás natural e pressurizade e'regaaeifteado
condição pressurizada por aquecimento, caracterizado pele fato do 444d
aqueoimento ser conseguido usando-se vge 'll natural pressurizede 14geea
feito, em parte como refluxo direto • em parte, em troca de 'alar. ia(
direta com correntes de refluxo em uma condensação !racionada ire a t a ,é
mistura gasosa ,compreendendo hidrocarboaetos de
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido ,dspie
sitado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 12 de março de 1961f
cob'n o 10.482.
Ponto n o 1 do total de 11 apresentados.

45ela
cama Na. 169.291 de Z9 de abril da 1965.
Irginje
Requerente: COMPAGNI/I DE. SAINT-ann4Ts
privlléelo de Invenção: "COMPOSIÇOES DE VIDROADEOADAS, EM PARTICULAR P.A
RA k. FABRICAÇXO DE FIARAS DE VIDRO"
REIVINDICACrES •
1 - ComposdOes de vidros adequadas em particaIar para a fabrica-

ção de fibras de vidro, caracterizadas pelo fato de pande 'ra)mente estarem
compreendidas ame seguintes limites:
SIO

46 a 60% e de preferZncla. 48 a 581%
09
3 a 8%
3 8, 8%
2
A17035 a 12%
e 412%
Zr02
1 a 5%
2 a Ldf
•
TI O2
a 6%
oa
.
•
CaO
4,5 a lc%
6,7 a 4%
mo

.Ea0

ZnO

1,5 is 2,7%
1a

z a 9%

•

1,5 a 2,7%

3,7%
3 a 7%

1,5 a

a

...22d1
l'ne..66t3 erer al da junho te 1:946.
Requerente: PILKINGTari 'MIME& Lfl1.TT -119GLLTBilla.
ZA1140 À TJALTAI4SIE0
Privilegies de /eammrrox naRNINtilltann EliO
IIMIGEM Dl WIDIIO“
pirdwrwarr.4.04,,

4-orratastmento em ani relativo ao. eneteetento artlipa de +Ma,
ao perla, mama., une parto do sm sapartiala ima aiaata redutale
caracterizado por compreendeu a trataramber da dita. parta da aapaelladat
ars. auttle de vidre =a. um metal, ta uma. fatia ala -mama% gajo natal 18
rago tenha. noursalalmta at val;ncie1 01. caaposta da aa sL astaly Zeit
s taaaata aloirada peia
um tempo euritadAnte e atroe temperatura. auflasa
introiumir une_norqia dc dite_eetakess rakeauldt,drottai Vale&

contantrn
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a regateaste zø1 y1d1 h

—

prior:riais do correepondeüte pedido, dope."

pitado na Iaglatorra em 23 de junho de 1964, sob a o 25.954.
Ponto ao 1 do total de 18 pontos ap-esontados,
Na 171.227 de 13 da julho da 1965.
dequerentet HEL/OTSXTILE S/A . REUNO
Ytivilágio de Tavançá"o:"PROC.C.I SX
niPosIT170 P aA naalc,kçlio ° g nitWNTAS gsrAmPAaagn
Wvii,W-J2,51Nr
1 - Processo para a fabricada"o de otlquet .is estampada3, em que UMJ.
Panda de material táxtil durante a mni passagem conw?.nua, apertada
ontra um cilindro rotativo de aço V.H . pi.1:3;17.1 o mod;lo do est,mpagem,
gravado a ii.gua forte pelo procosso de c. otogr,wur% i a sGbre o qual ; a
plicada uma massa de tinta, ceracterírado por dar empregada, como mu
Oa de tinta, uma mistura que co,t5m um solvente que disuolve Onsásr4
41 fibroso da banda táxt1.1.
Ponto no 1 do total do 17 pontos apresentados.
5

i\

7
2

• Abril de 1971

9•

do NOM, 10 24. do setembro da 1" sob O 39P0OW MGC . o./
março do 196 sob ma 41p.Ple
conto na l do total do 12 pontos aprosentados.
4
Aa grAcã

V2RMO N g 171.837 dê 5 de agosto de 19op.

Requoronto: PETER WOLTERB . ALEMANHA
Privil'ág.i.o de Invençáo: "TAMBOR DE UMA CARD. COM C8APfE2 OU DO UMA PE3
M°Uakom

awmankona

1 - Tambor de uns:, carda ou de

UMa penteadõira, en que, ~o a gue21
niTle a &cilindro, se encontra uma camada intermediária onroladap
racterizado pelo fato de que a camada intermediária consisto em una ih.e
ta de material sintático enrolada mn ospiral, entre aramos aniseis mcD
talicoo, sObre o cilindro, e, ainda, pelo fato de que ao suporflcios
camada interSog iária de material sintático e dao partes contigana (10E
aramo.: md r ginals poczuan o mesmo dametro.
Finalmente adepositanto 'reivindica a prioridade do uorrospondento.,
pedido, dep>tado na Repartiç go de Patentoo da Alemanha, eM 7 do azs&u.
to da 1964, sob no W37.345 VIIa/76b.
'Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados..
_-

lev~
IPII

s-

3

eUMO WS 172.891 de 6 se setembro de 1965
Requorontet CISA SOCIETÉ ANONYM2 .'SU1ÇA
p-rmr816glo do Invenção: ocomr>osiçxo PARA O SUPRIMENBO DR PERRO IS PLkuTAS"

'6-7" • —

MEM

EINNIP

T-7Z'

ZIEN9211

RWIVINDICAORS

1 . C-exposição para suprimento de Loiro 'u Plantas, caracterizada
jp10 fato do conter, como ingredionto ativo, para composições diluídas, /
.a0 0,1 a 1
. 4i, os pOso e, para concentrados comerciais, de 10 a 95%, em pá
908 de um siderocroma, sondo o restanto para completar loog constituído
Go ru voíeulo adequado, como seja¡ solventes, dispersantes, adesivos, fez
allÉantes o outros.
Rojoind¡ca- ao e. prioridade do corraspondento pedido depositado na

eghg ga 03 e de sotembro do 1964 sob . na 11682/64.
'fent° na 1 do total de 2_pontos aProsontadoS.

TtaMO N* 176.857 de 1 do foveroiro do 1966

RognorontWLOUIS BERTRAND BOUZIOUES . GUANABARA.
Priv116gio do Invenção: 0 APERVEIÇOAMENTOS UM FERRADURA8
.REIVINDICAUg

aPtu rã 173.463 do 24 de setembro de 1965..
Roeuorentot CLEVITE CORPORATION E.U.A.
9tivi1Ogio de Invençãot "PROCESSO PAPA PREPARAR UMA COMPOSICO APERFEI
VOADA PARA HANCAL, DE coPeammao ES TRETA/já-URÉIA E RANcAL PARA MOVI-.
i10110 8OTAT6810 FSITO COM ESSA COMPOSI00"

Bau.n.~

1 . Aperfeiqéamontos CA ferraduras caracteri.zadoS pelo fato de Oa,
ter previsto um sulco central que acompanha o formato da ferradura 0 eriC1
aos lados duas arestas antidorrapantos, o p tando no interior do dito unee
as porfuraçbos aa craveiras para alongamento o rosguardo doa ciavogo
Ponto nA , 1 do total do pontosaProSomtadoso

FIG.1

2t.. Processo para preparar uma composiçáo9perfelçoada para manca
eopolimero de unItana-prála, earacprizado pelos estágios de reagir
a COQ temperatura do 90-130C uma poluretana, tendo um piso molecular
gaiss'do 1.0004.000 1.tondo grupos loolanato livres em u' ma propor.
05"0 de 2-10% ao pcleo em relaqão a pol!uretanu, um composto do omina,
9~4 pelo nonos dolo grupos omina primários, a quantidade do dito com
Çgsto de omina ()atando na faina &n 30% abaixo at4 20% acima da quanti.
-gado sotoquiemitricamente requerida para reagir com a quantidade dos
unaugai g, isoolanato livros na dita poliuretana, o de 2 a 30% em pâso
Sera ác8do graxo, , tendo do 12 a 26 átomos do carbono, O do continuarata reagno atá que tenha sido obtido um copolimero de urotana-uróla
8GB6O uma dureza Moro A do, polo menos, 50, medida a 100o0.
2nalmente a depositante reivindica a prioridade do cOrrospondonter
ea
WRAdoc k depositados ha Hepari41Zo do Patentes dos RstAaon

PREÇO DO MAURO DE

OJE g er$ 0,30

